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حوادث

کشف هروئین از  ۲مسافر خارجی
در فرودگاه امام (ره)

فرماندهپلیسفرودگاههایکشورازکشفششکیلو
و ۳۰۰گ��رمهروئی��ن ازدو تبع��ه خارجیدر فرودگاه
حض��رت امام خمینی (ره) خب��رداد .به گزارش ایلنا،
سردار محسن عقیلی با تأکید بر اجرایی شدن تدابیر
سلسلهمراتبفرماندهیدرراستایشناساییومبارزه
مس��تمر با قاچاقچیان در حوزه صنعت هوایی گفت:
کارکنانپلیسفرودگاهحضرتامامخمینی(ره)حین
پایش مس��افران خروجی به مقصد دهلی به دو تبعه
خارجی درخصوص حمل مواد مخدر مشکوک شدند.
وی افزود :در ادامه ماموران با بهرهگیری از تجهیزات
کمک بازرسی از وجود مواد مخدر در جداره چمدان
آنان اطمینان پیدا کرده و نهایت ًا مقدار ش��ش کیلو و
 ۳۰۰گرم هروئین را کشف و ضبط کردند .بر اساس
اعالم سایت پلیس ،عقیلی گفت :در این خصوص دو
متهم دستگیر و پیگیری الزم برای دستگیری سایر
عوامل مرتبط ،در حال انجام است.

دستگیری فردی که
 ۲۹۰بسته تریاک خورده بود

فرمانده پلیس راه آهن فراجا از دستگیری فردی که
اقدام به بلع  ۲۹۰بسته تریاک کرده بود ،خبر داد .به
گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس ،سردار حشمتاله
ملکی در تشریح جزئیات این خبر گفت :درپی رصد و
اطالع از حمل و جابهجایی مواد مخدر توسط فردی
به هویت معلوم که از قاچاقچیان حرفهای اس��ت،
رس��یدگی به موضوع در دستورکار عوامل انتظامی
پلیس راه آهن ش��مال غرب قرار گرفت و ماموران
ای��ن پلی��س با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر
فرماندهی انتظامی استان زنجان متهم یاد شده را
با یک دس��تگاه خودروی تیبا در عوارضی بزرگراه
زنجان – تبریز مورد شناسایی قرار دادند.

پرداخت حقوق
پرستاران همراه با
کارانه از ماه آینده

خــبرویـژه

معاون پرس��تاری وزارت بهداش��ت ،از امضای تفاهمنامه همکاری مش��ترک با س��ازمان بیمه س�لامت به منظور اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرس��تاری خبر داد .به گزارش مهر ،عباس
عبادی اظهار کرد :بر اساس این تفاهمنامه همکاری هزینه کرد منابع حاصل از تعرفهگذاری خدمات پرستاری مصوبه هیأت وزیران که در سالجاری تعیین شده است در اختیار بیمه سالمت
قرار میگیرد و طبق دس��تورالعمل نحوه بازتوزیع قانون تعرفه گذاری پرس��تاری که با همکاری س��ازمان نظام پرس��تاری و معاونتهای پرس��تاری ،توس��عه و درمان وزارت بهداش��ت تدوین شده
است ،کارانه پرستاران پرداخت میشود.

جامعه

یک مقام مسئول هشدار داد؛

ایران در راه قله موج هفتم کرونا

گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی :عضو کمیته علمی
کش��وری مقابله با کرونا با اش��اره به آخرین
شرایط موج هفتم این بیماری در کشور ،درباره
س��ویه جدید شناسایی شده ،گفت :علیرغم
اینکه س��رایتپذیری سویه هندی BA۲.۷۵
ح��دود  ۱.۵ی��ا  ۲براب��ر بیش از  BA۴و BA۵
است ،اما مرگ و میر در این زیرسویه با سایر
زیرسویهها تفاوتی نداشته؛ بر این اساس هنوز
 BA۲.۷۵به عنوان سویه نگران کننده در نظر
گرفته نمیش��ود .به گزارش اسکناس ،دکتر
مجید مختاری در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید
بر اینکه سویه غالب کرونا در ایران همچنان
 BA۴و  BA۵است ،گفت :خوشبختانه هنوز
سویه هندی  BA۲.۷۵در ایران مشاهده نشده
است .البته روند منحنی موارد ابتال به سمت
باال است ولی هنوز روندی مانند آنچه که در
گذشته تجربه کردیم رخ نداده و آمار ابتالها
به باالی  ۱۰هزار نفر در روز نرس��یده اس��ت.
احتم��ال افزایش مرگومیره��ای کرونایی؛
۲هفت��ه دیگ��ر وی افزود :البته از طرف دیگر
مرگ و میر کرونایی نسبت به چند هفته قبل
افزایش داشته است و با افزایش موارد ابتالی
روزانه پس از دو هفته آمار فوتیها هم ممکن
اس��ت تغییر کند .او با بیان اینکه در مجموع
میزان مرگ و میر در ابتال به س��ویه  BA۴و
 BA۵نسبت به دلتا بسیار پایینتر است ،بیان
کرد :خوش��بختانه علیرغم س��رایتپذیری
باالی این سویه جدید اما با افزایش بارز مرگ
و میر مواجه نبودیم و شرایط تحت کنترل بوده

است .امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکلهای
بهداشتی ،حفظ فاصلهگذاری فیزیکی و عدم
تردد غیر ضروری ،کاهش موارد ابتال را شاهد
باش��یم .جزئیاتی از س��ویه جدید کرونا در هند
وی درب��اره س��ویه  ،BA۲.۷۵توضی��ح داد:
این س��ویه از کرونا برخواس��ته از هند اس��ت
و به س��رعت پس از ایالتهای متفاوت هند،
چندی��ن ایالت آمریکا و بخشهایی از اروپا را
درگیر کرد .هنوز مطالعات گستردهای از سویه
هندی  BA۲.۷۵در دست نیست اما بر اساس
گزارش��ات از کشورهایی که درگیر این سویه
ش��دهاند ،مشخص شده اس��ت که علیرغم
اینکه سرایت پذیری سویه هندی BA۲.۷۵
ح��دود  ۱.۵ی��ا  ۲براب��ر بیش از  BA۴و BA۵

است ،اما مرگ و میر در این زیرسویه با سایر
زیرسویهها تفاوتی نداشته است .بر این اساس
هنوز  BA۲.۷۵به عنوان سویه نگران کننده
در نظر گرفته نمیش��ود و س��ازمان بهداشت
جهانی در حال رصد آن اس��ت؛ بنابراین فعال
نباید ترس و ارعابی از این سویه وجود داشته
باشد .چه زمانی به قله موج هفتم میرسیم؟
عض��و کمیت��ه علمی کرونا درب��اره روند طی
ش��دن م��وج هفت��م کرونا در کش��ور و زمان
رس��یدن به قله موج ،تصریح کرد :پیشبینی
این پیکها سخت است و امکان بروز اشتباه
در پیشبین��ی وج��ود دارد؛ زیرا متغیر مهمی
مانن��د رفتار اجتماعی ه��م وجود دارد .با آزاد
شدن ترددها ،مسافرتها ،مراسمات مختلف،

کاه��ش رعایت پروتکلهای بهداش��تی و...
روند ابتال افزایش��ی میشود ولی اگر مراعات
اجتماع��ی ص��ورت گیرد میتوان ش��رایط را
تاح��دودی کنت��رل کرد .در م��ورد زمان قرار
گرفتن در قله این موج ،دو تا سه هفته آینده
ک��ه از برخی مناس��بتهای مه��م گذر کرده
باشیم ،بهتر میتوان صحبت کرد .آمار پایین
واکسیناس��یون اولیه گروه سنی زیر  ۱۸سال
او در خصوص تزریق دزهای یادآور واکس��ن
کرونا در گروه سنی زیر  ۱۸سال ،اظهار کرد:
در ح��ال حاضر در ای��ن زمینه تصمیمگیری
تازهای صورت نگرفته است اما در گروه سنی
زیر  ۱۸س��ال حتی برای انجام واکسیناسیون
اولیه ( دو دز واکس��ن) هم عقب هس��تیم .دز
یادآور برای این گروه س��نی بویژه دز چهارم
در گروهی از افراد کمتر از  ۱۸سال ضروری
است که دچار بیماریهای زمینهای عمده یا
نقص سیستم ایمنی باشند .آمار جهانی باالی
مرگ و میر در سالمندان واکسن نزده مختاری
درباره عمده مبتالیان به دو زیرس��ویه BA۴
و  ،BA۵گفت :این س��ویه گرایش بیش��تری
ی که درگیر
به سمت جوانان دارد .افراد مسن 
میشوند در خطر بستری در بیمارستان بویژه
بخشهای ویژه هس��تند ولی افرادی از این
گروه که واکس��ینه ش��دهاند بویژه کسانی که
دز  ۳و  ۴را دریاف��ت کردن��د آم��ار کمت��ری از
مبتالیان را به خود اختصاص میدهند و این
درحالی است که مرگ و میر هم در این گروه
افراد کاهش داشته است.

رشد  ۲۱درصدی اهدای خون
در تاسوعا و عاشورا

سخنگویسازمانانتقالخونایرانازرشد۲۱درصدی
اهدایخوندرتاسوعاوعاشورایامسالنسبتبهمدت
مش��ابهدرس��الگذشتهخبرداد.دکترعباسصداقت
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت اهدای خون
هموطنان در روزهای تاس��وعا و عاش��ورای حسینی،
گفت:درتاسوعاوعاشورایامسالحدود  ۳۲هزارواحد
خون در کشور اهدا شده است .این درحالی است که در
مدتمشابهدرسالگذشته ۲۶هزارو ۵۰۰واحداهدای
خون داشتیم .بر این اساس در تاسوعا و عاشورای سال
جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال  ،۱۴۰۰میزان
اهدای خون در کشور ۲۱درصد رشدداشته است.وی با
بیاناینکهبیشترینمشارکتنیزدراینروزهادراستان
خراس��انش��مالیباحدود ۲۰۴درصدرشدوکمترین
مشارکتنیزدراستانچهارمحالوبختیاریومازندران
بودهاست،گفت:برایناساسششاستانیکهبیشترین
رشداهدایخونرادرایامعزاداریامسالنسبتبهسال
گذشتهداشتهاند،استانهایخراسانشمالی،کهگیلویه
و بویر احمد ،اردبیل ،خراسان جنوبی ،ایالم و خراسان
رضوی بوده اس��ت .بنابراین در این استانها بیشترین
رشد در حوزه اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا
ثبت شده است.

تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماعی در مجلس کلید میخورد

نایب رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماعی و ش��رکتهای وابس��ته آن در مجلس به
زودی کلید میخورد .ولی اسماعیلی رئیس مجمع
نمایندگان اس��تان اردبی��ل در گفتوگو با خبرنگار
تس��نیم اظهار داش��ت :امسال برای مسیر گرمی تا
بیلهسوار به عنوان بزرگراه قفقاز  50میلیارد تومان
تامین ش��د و برای س��ال بعد نیز  110میلیارد تومان
تامی��ن خواهی��م ک��رد و  17کیلومتر این بزرگراه در
حوزه گرمی و بقیه در حوزه شهرس��تان بیله س��وار
است .اسماعیلی اظهار کرد :راه اصلی انگوت و قره
آغاج با پنج میلیارد تومان در حال مناقصه اس��ت و
پیمانکار آن مشخص شده است .این مسیر دوبانده
خواهد ش��د و جاده اصلی مغان با س��ه فاز و با 80
میلیارد تومان اعتبار از سوی فرمانداری انگوت در
حال پیگیری است.

زیربنایی
اخـــبار

به تهرانیها در
قرچک و پیشوا زمین میدهیم

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان تهران گفت :فردا
مراس��م تحوی��ل زمین به یک��ی از کارگزاریهای
نهضت ملی مس��کن را خواهیم داش��ت؛ همچنین
به زودی تصمیم داریم عالوه بر شهرهای قبلی در
پیش��وا و قرچک نیز به صورت خودمالک ،زمین در
اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهیم تا اقدام به
س��اخت مس��کن کنند .خلیل محبتخواه در گفت و
گو با ایس��نا اظهار کرد :پروژه نهضت ملی مس��کن
در نقاط مختلف اس��تان تهران به صورت قرارداد با
بخش دولتی ،انبوهسازان یا به شکل خودمالک در
حال اجرا است .برنامهریزیهایی برای الحاق زمین
در شهرستانهای قرچک و پیشوا نیز در دستور کار
قرار دادهایم .متقاضیان دارای شرایط که فرم «ج»
آنها س��بز اس��ت در قالب گروههای دو یا س��ه نفره
میتوانند از ما زمین دریافت کنند و س��اخت و س��از
انجام دهند .در بعضی ش��هرها که اراضی بیش��تری
در اختی��ار داری��م حت��ی به یک نفر هم زمین واگذار
میکنی��م .وی اف��زود :در پ��ی امضای تفاهمنامه با
یکی از کارگزاران نهضت ملی مسکن ،فردا مراسم
تحویل زمین به کارگزاری مورد نظر در نقاط مختلف
استان تهران برگزار خواهد شد.

آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس
اربعین از  ۱۶شهریور

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره
ب��ه آغاز پیشف��روش بلیتهای اتوبوس برای ایام
اربعین از  ۱۶شهریور ،گفت :کمبود احتمالی اتوبوس
از طریق نیروهای مسلح جبران میشود .به گزارش
خبرگزاری تس��نیم« ،ش��هریار افندیزاده» یادآور
شد :به دلیل همزمانی اربعین با سفرهای تابستانی،
از  14ه��زار اتوب��وس تحت اختیار راهداری 8 ،هزار
اتوبوس برای س��فرهای اربعین در نظر گرفته شده
اس��ت و کمبود اتوبوسها از طریق س��ایر ارگانها و
نیروهای مسلح جبران میشود .وی با بیان اینکه
اگر نیاز باش��د از س��ایر مس��یرهای ریلی نیز قطار به
مس��یر تهران ـ اهواز ـ ش��لمچه اعزام خواهد ش��د،
افزود :س��هم حملونقل ریلی و هوایی برای اعزام
زائران  350هزار نفر است و  4میلیون و  650هزار نفر
نیز از طریق جاده به صورت اتوبوس و ماشینهای
شخصی جابهجا میشوند.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری تشریح کرد:

شروط ایران برای برگشت به قرارداد با ایرباس

گ�روه زیربنایی :رییس س��ازمان هواپیمایی
کش��وری اظهار داش��ت :اگر فرصتی فراهم
ش��ود ،نوسازی و بازس��ازی ناوگان هوایی از
این مسیر جزو دستورات نظام است و همه این
موضوع و روند را قبول دارند اما ش��رط ایران
برای بازگش��ت به ق��رارداد ایرباس ،اصالح
قرارداد قبلی است.
به گزارش اس��کناس و به نقل از ایلنا ،وزارت
راه و شهرس��ازی دولت گذش��ته با مدیریت
«عب��اس آخون��دی» در فرص��ت برج��ام با
صدرمجوز اوف��ک (اداره کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) توانس��ت
وارد قرارداد مستقیم با سه شرکت قدر سازنده
هواپیما از جمله ایرباس ،بویینگ و ای تی آر
شود .برای نوسازی ناوگان شرکت ایرانایر به
عنوان ایرالین حامل پرچم کشورمان قرارداد
خرید هواپیماهای نو با این ش��رکتها منعقد
شد که این قراردادها برای خرید  ۲۰۰فروند
هواپیم��ا ش��امل  ۱۰۰فروند ان��واع ایرباس،
 ۸۰فرون��د ان��واع بوئینگ و  ۲۰فروند ای تی
آر  ۶۰۰-۷۲ب��ه امض��ا رس��ید .در مدت کوتاه
فرصت برجام وزارت راه و شهرسازی توانست
 ۲فرون��د ایرب��اس  ،۲۰۰-A۳۳۰یک فروند
ایرب��اس  A۳۲۱و  ۱۳فرون��د ای ت��ی آر وارد
ن��اوگان ایرانای��ر (هما) کن��د .هر چند مجوز

اوفک تا  2020اعتبار داشت و تیم مذاکرکننده
در وزارت راه و شهرسازی در حال تامین منابع
مال��ی و تعیین فاینان��س کننده برای خرید و
تحوی��ل مابقی ایرباسه��ا و عملیاتی کردن
قرارداد با بویینگ بودند اما با ورود ترامپ به
کاخ سفید ،مجوز اوفک در  ۸می  ۲۰۱۸لغو
شد .در نهایت سهم ایران ایر در قرارداد خرید
 200فرون��د هواپیم��ا 16 ،فروند هواپیمای نو
بود .حاال دوباره با جدی شدن بحث توافق در
مذاکرات و احیای برجام س��ازمان هواپیمایی
کش��وری اعالم میکند با ش��روطی پایبند به
همان قرارداد منعقد ش��ده با ش��رکت ایرباس
اس��ت« .محم��د محمدیبخ��ش» ،رییس

س��ازمان هواپیمایی کشوری در گفت و گو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به تمایل ایران
به بازگشت به قرارداد با ایرباس اظهار داشت:
سیاس��ت نظام درباره قرارداد ایرباس تغییری
نکرده اس��ت و با توجه به سیاس��ت کلی نظام
قرارداد با ایرباس را لغو نکردیم و قراردادهای
منعقد شده پا برجا است اما با توجه به گذر زمان
قرارداد حتما باید بازنگری و اصالح شود .وی
ادامه داد :اگر فرصتی فراهم ش��ود ،نوس��ازی
و بازس��ازی ناوگان هوایی از این مس��یر جزو
دستورات نظام است و همه این موضوع و روند
را قبول دارند اما شرط ایران برای بازگشت به
قرارداد ایرباس ،اصالح قرارداد قبلی اس��ت.

اگر شرکت ایرباس به تعهدات خود در قرارداد
پایبند باشد که البته تا به امروز به تعهدات خود
پایبند نبوده ما به درخواس��ت خود در قرارداد
با ایرباس پایبند هس��تیم و خواهیم بود اما به
طور قطع در متن قرارداد باید اصالحاتی انجام
میش��ود و با انجام اصالحاتی به این قرارداد
پایبند و موافق ادامه قرارداد با ایرباس هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این
سوال که ایرباس به کدام یک از تعهدات خود
پایبند نبوده و چه بخشی از قرارداد باید مورد
اصالح قرار بگیرد ،گفت :پش��تیبانی قطعات،
تامی��ن قطعات و به روز رس��انی نش��ریات و
واگ��ذاری هواپیماه��ای بعدی طبق قرارداد،
از م��واردی ب��وده که ایرباس ب��ه آنها متعهد
نب��ود و علیرغ��م اینکه تم��ام این موضوعات
در قرارداد دیده ش��ده ،ایرباس به اجرای آن
پایبند نبود .محمدیبخش با اش��اره به خرید
هواپیماه��ای کارکرده اما جوان در ش��رایط
احتمالی احیای برجام افزود :توس��عه ناوگان
چند وجهی اس��ت و هر ایرالینی براس��اس
ش��رایط خود و براس��اس مقررات وضع شده،
نسبت به نوسازی ناوگان شرکت اقدام میکند
که یکی از وجوه و مسیرهای توسعه و نوسازی
ناوگان ،خرید مستقیم از شرکت های سازنده
هواپیما است.

دنیامالی تاکیدکرد:

گ�روه زیربنای�ی :ی��ک عضو کمیس��یون عمران
مجلس ش��ورای اس�لامی ،تاکید کرد :بر اس��اس
قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید  ۲۰درصد
مناب��ع خود را در قالب تس��هیالت برای س��اخت
مسکنارائهمیکردندامامتاسفانهتاکنونگامیدر
این حوزه برنداشته اند .به گزارش اسکناس ،احمد
دنیا مالی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت بازار
مسکن و روند اجرای قانون جهش تولید مسک ،با
بیان اینکه چهارمین نشست شورای عالی مسکن
هفته گذش��ته به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار و

تسهیالتبانکیمانعساختمسکندرکشور

تصمیمات مهمی در حوزه مسکن اتخاذ شد ،اظهار
داشت :یکی از مشکالتی که امروز در مسیر ساخت
مسکن با آن مواجه هستیم بحث تسهیالت بانکی
اس��ت و بر اس��اس قانون جهش تولید مسکن باید
 ۲۰درصد منابع بانکی به عنوان تس��هیالت برای
ساختمسکنارائهشود،امامتاسفانهتاکنونگامی
در این حوزه برداشته نشده است .آورده تسهیالت
س��اخت مس��کن ارزش افزوده برای کشور است
این عضو کمیس��یون عمران مجلس ادامه داد :با
توجه به دستوراتی که رئیس جمهور در این حوزه

صادر کردند امیدواریم بانک ها در ارائه تسهیالت
همکاری داش��ته و این روند تس��ریع ش��ود .بانک
ها ،س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید
کمک کنند تا منابع الزم برای ساخت مسکن مهیا
گردد .نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای
اسالمی ،تصریح کرد :برخی از اقتصاددانان اعتقاد
دارند که این تسهیالت تورم زا است اما ما این باور
را داریم که این منابع برای کشور ارزش افزوده و
اش��تغال ایجاد خواهد کرد و صنایع متعددی نظیر
ف��والد ،س��یمان و صنایع جانب��ی مرتبط با حوزه

س��اختمان را به حرکت درمی آورد .اش��تغالی که
با ارائه این تسهیالت و ساخت مسکن ایجاد می
ش��ود ،به صورت فراگیر اس��ت .وزارت راه باید گام
موثرتری برای س��اخت مس��کن بردارد دنیامالی
تاکید کرد :برآیند قانون جهش تولید مسکن بحث
رونق است و خوشبختانه سازمان برنامه و خیلی از
دولتم��ردان ای��ن موضوع را قبول دارند لذا با توجه
به دس��تورات رئیس جمهور امیدواریم وزارت راه
و شهرس��ازی گام های موثرتری را برای س��اخت
مسکن بردارد.

اخبار

آغاز واگذاری واحدهای مسکونی
طرح جهش تولید مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی از ش��روع واگذاری واحدهای
س��اخته ش��ده در طرح جهش تولید مس��کن خبر داد
و تاکی��د ک��رد که بلیط هواپیما در اربعین هرگز گران
نمیش��ود .به گزارش ایسنا ،رستم قاسمی در حاشیه
نشس��ت هی��ات دولت درباره رون��د پیش روی طرح
جه��ش تولی��د مس��کن از قول دول��ت و وزارت راه و
شهرسازی مبنی بر ساخت  ۴میلیون مسکن تا پایان
سال [عمر دولت] سخن گفتو افزود :اینگونه نیست
که سال اول بتوانیم یک میلیون مسکن بسازیم چون
ساخت واحدهای مسکونی یکی دو سال به طول می
انجامد.ویادامهداد:ظرفچندماهگذش��تهس��اخت
یک و نیم میلیون واحد را شروع کرده ایم که از عملیات
فونداسیونتانازککاریکهتاپایانشهریورماهطول
میکش��د،حدود ۱۰۰هزارواحدتحویلخواهدش��د.
قاس��میبابیاناینمطلب،ازش��روعتحویلواحدها
طی ماه های پیش رو خبر داد و افزود :این روند زمان
می برد ،به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که ظرف ۴
سال ،حدود چهار میلیون مسکن را تولید کنیم.

ورود زائران اربعین بدون بلیت به
فرودگاه امام ممنوع شد

سرپرس��ت فرودگاه ام��ام از ممانعت ورود افراد فاقد
بلیت به این فرودگاه در ایام اربعین خبر داد .به گزارش
خبرگزاری مهر ،به نقل از صداوسیما ،سعید چلندری
گفت :با توجه به دسترسیهای ترمینال سالم کلیه
پروازه��ا از طری��ق همین ترمینال انجام میش��ود و
پیش بینی میش��ود  ۶۰هزار زائر از طریق فرودگاه
امام به عتبات اعزام شوند .وی با بیان اینکه مراجعه
کنندگان به فرودگاه باید بلیت به همراه داشته باشند،
گفت :عوامل انتظامی از ورود افراد فاقد بلیت ممانعت
میکنند و بلیتها حتم ًا باید از طریق سامانه فروخته
شود .چلندری در پاسخ به این سوال که آیا دسترسی
به ترمینال سالم برای تردد زائران هموار شده گفت:
تمام تابلوها و راههای دسترس��ی مش��خص است و
چنانچ��ه ب��ا ازدیاد زائران مواجه ش��ویم از بال غربی
ترمینال یک نیز استفاده خواهیم کرد روزانه بین ۳۰
تا  ۴۰پرواز را میتوانیم پذیرا باش��یم و اتوبوسهای
ش��اتل بین ترمینال س�لام و ترمینال یک برای تردد
زائران در نظر گرفته شده است.

