
کرونا نفس صنعت گردشــگری در جهان را گرفته 
و میلیاردهــا دالر زیــان و ضــرر بــه هلدینــگ های 
جهانی در حوزه گردشگری زده است. این ویروس 
هولنــاک درهــای موزه لــوور را به روی گردشــگران 
بست و برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم 
بزرگ تریــن نمایشــگاه جهانی گردشــگری یعنی 
»آی بی تی « را به تعطیلی کشــاند.البته  صنعت 

گردشگری ایران را هم بر زمین زد. 
هتــل هــا در نــوروز بــدون میهمــان ماندنــد و 
ایرالین ها هم به آشــیانه برگشــتند. شیوع گسترده 
کرونــا در ایران تمامــی پروازها را کنســل کرد. حاال 
تنها پروازهای محدودی از تهران به خارج از ایران 
انجام می گیرد. فعاالن حوزه گردشــگری در گفت 
وگــو با »ایــران« از تــاش کشــورهای خارجی برای 
جذب شــرکت هــا و دفاتــر نمایندگی گردشــگری 
ایــران در کشــورهای حــوزه خلیج فــارس خبر می 
دهند. آنها می گویند: اگر دولت با همکاری بخش 
خصوصی راهکاری برای ذخیره گردشگران نکند، 
ایــران هــم گردشــگران خارجــی کشــورهای حوزه 
خلیج فارس  و هم شــرکت های فعال خارجی در 

این حوزه را از دست خواهد داد.
ë  ترکیه و هند در کمین بازارهای هدف گردشگری

ایران!
»مهدی علیپور« فعال گردشگری در گفت وگو 
بــا »ایــران« از تاش هنــد و ترکیه در دوران شــیوع 
کرونا برای جذب شــرکت های ایرانی که گردشــگر 
بــه ایران مــی آورند، خبر مــی دهد. بعد از شــیوع 
کرونــا در ایــران ورود و خــروج گردشــگر از ایران به 
صفر نزدیک شــد. کرونا کشــورهای رقیــب ایران را 
هم درگیر کرده اما آنها تبلیغ جذب گردشگر برای 
دوران پساکرونا را متوقف نکرده اند. او که در حوزه 
گردشگری سامت خدمات و توریستی کشورهای 

خلیــج فارس فعالیــت می کند ترکیــه و هند را دو 
رقیب سرسخت ایران در منطقه معرفی می کند و 
می گوید: تاکنون دو شرکت ترکیه ای و گرجستانی 
از او خواســته اند تا گردشــگران عمانی را به این دو 

کشور هدایت کند. 
علی پور می گوید: شرکت گرجستانی از شرکت 
ما خواســته اســت تا گردشــگران ســامت را که به 
دنبــال درمــان دنــدان خود هســتند به گرجســتان 
ببرد. او گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس را 
به ســه بخش سامت، توریستی و مذهبی تقسیم 
می کند و می گوید: ما در بخش ســامت همیشــه 
رقبای سرســختی داشته و همیشــه با چالش رو به 
رو بوده ایــم. بــه گفتــه او دو کشــور هنــد و ترکیه در 
ســال های اخیر تاش های زیادی کرده اند تا بازار 

توریست درمانی منطقه را از ایران بگیرند.
او می گوید: فعاالن حوزه گردشــگری ســامت 
ایــران ، بــازار کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس را با 
چنــگ و دندان به دســت آورده اند. ســهم  نســبتاً 
خوبی هــم ایران در این بــازار دارد.به گفته مهدی 

پور صنعت گردشــگری ایران امروز به شدت دچار 
مشکل شده و موقعیت مناسبی ندارد. به اعتقاد او 

دوباره به دست آوردن این بازار سخت است.
مهدی پــور می گوید: در ترکیه هــم کرونا آمده 
اســت اما همچنان بــه دنبال تبلیغ خــود در حوزه 

درمان و توریستی است.
او معتقــد اســت بایــد دولــت در پســاکرونا بــه 
کمــک بخــش خصوصی بیایــد تا بــا ارزان شــدن 
بلیت هواپیمــا و تخفیف هتل ها و بیمارســتان ها 
گردشــگران بازار هدف را به ســفر به ایران ترغیب 

کند.
 شــهرام حیدریان دیگر فعال حوزه گردشگری 
گوید:بــازار  مــی  »ایــران«  بــا  وگــو  گفــت  هــم در 
گردشــگری ایران هــم در بحث گردشــگر ورودی و 
هم خروجی تحت الشــعاع اتفاق های چند ماهه 
گذشــته اســت. به گفته حیدریــان کرونا بــرای اکثر 
کشورها محدودیت ایجاد کرده و بسیاری از پروازها 

لغو شده است. 
صنعــت  کــه  دارد  اعتقــاد  او  وجــود  ایــن  بــا 

گردشــگری نبایــد ناامید شــود و باید بــرای بعد از 
کرونــا برنامه ریــزی کنــد. او معتقــد اســت عطش 
مسافرت در کســانی که به دلیل کرونا نتوانسته اند 
به سفر بروند بعد از خاصی از کرونا، بیشتر خواهد 
شد. او این عطش را فرصتی برای ایران می داند تا 

جو منفی بوجود آمده را از بین ببرد. 
فرصــت  ایــن  از  بایــد   : گویــد  مــی  حیدریــان 
جــذب  بــرای  تبلیغاتــی  محتــوای  و  اســتفاده 
گردشــگری خارجــی تهیــه کــرد. حیدریــان تأکیــد 
مــی کنــد:» از االن بایــد آمــاده شــد تا بعــد از حل 
و  امــن  کشــوری  بعنــوان  ایــران  کرونــا،  مســأله 
 چهــار فصــل به بــازار گردشــگری معرفی شــود.«
این فعال اعتقاد دارد که ایران باید برای حضور در 

نمایشگاه ها بعد از کرونا آماده شود.
ë  آماده سازی  بسته های مناسب سفر

دفاتــر  انجمــن  رئیــس  رفیعــی  اهلل  حرمــت 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران هم به 
مهر می گوید: باید دفاتر خدمات مسافرتی بتوانند 
همزمــان با جشــن ریشــه کنــی، بســته های خوب 
گردشــگری را نیز به مســافران بدهند تــا با بودجه 
آنهــا هماهنگ باشــد و مــردم با نشــاط اجتماعی 

خوب به شغل های خود برگردند. 
بنابراین بایــد از االن دفاتر خدمات مســافرتی 

بسته های مناسبی را تهیه کنند.
او معتقد است  دفاتر مســافرتی عمًا تا اواخر 
خرداد ماه نمی توانند کاری کنند چون اردیبهشت 
نیز همزمان با ماه رمضان خواهد بود و پس از آن 

مسائل آموزشی و معیشتی در اولویت قرار دارد.
دفتــر  الریجانی«مدیــرکل  ابراهیــم  »محمــد 
بازاریابی و تبلیغات گردشــگری کشور در گفت وگو 
بــا »ایــران« مــی گوید  پیــش از کرونــا هم صنعت 
گردشــگری از اتفــاق های آبــان ماه ضربــه دید. او 
قطعــی ده روزه اینترنــت در آبــان را یــک آســیب 
جدی برای صنعت گردشگری توصیف می کند. او 
می گوید: سانحه هواپیمای  اکراینی هم  به کنسلی 

بــاالی تورهــای اروپایی، امریکایــی و منطقه منجر 
شد. نزدیک به 80 درصد رزرو هتل ها لغو شد.

الریجانی  می افزاید:» مــا برای حوادث بعد از 
آبــان ماه یک برنامه ضربتی به نــام اقدام فوری و 
تبلیغات اعتماد ساز داشتیم تا بتوانیم چهره ایران 
را در بــازار هــدف، مثبــت کنیم. با ایــن برنامه می 
خواستیم تبلیغات منفی  روی گردشگری را جبران 
کنیم.اما شیوع  بیماری  کرونا درانتهای بهمن ماه 
در ایــران  همــه برنامــه هــا را به هــم زد. او یکــی از 
برنامه های اقدام فوری را آوردن 15 هزار گردشگر 
چینی می داند ومی گوید: متأسفانه بیماری کرونا  

این کارهم متوقف کرد. 
الریجانــی ایــن لغــو را اولیــن ضربــه کرونــا بــه 
اقتصــاد صنعت گردشــگری می دانــد. او معتقد 
است  در شرایط حاضر نمی توان برای گردشگری 
کاری کرد و باید منتظر ماند تا شــرایط ثبات پیش 

بیاید.
وی درباره برنامه هــای وزارت میراث فرهنگی 
برای بعد از کرونا می گوید: به محض اینکه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی پایان کرونا را 
اعام کند 12 تور آشناسازی خبرنگاران، عکاس ها، 
مستندســازان و اینفلوئنسرها برگزار می شود. آنها 
از 12 کشــور هدف گردشــگری برای تبلیــغ به ایران 

می آیند.
بیــن  بــی«  تــو  بــی   « نشســت   12 برگــزاری 
دیگــر  از  هــدف  کشــور   12 و  ایرانــی  آژانس هــای 
برنامه هــای وزارت میراث فرهنگــی برای باز پس 

گرفتن بازار گردشگری ایران در پسا کرونا است. 
او مــی گوید: چهــار هفته فرهنگی ایــران را هم 
در کشــورهای آلمان، ترکیه، جمهوری آذربایجان 
و هندوســتان بعــد از پایان کرونا برگــزار می کنیم. 
الریجانی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ارمنستان، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، عمان، روســیه، هندوستان، 
عــراق و افغانســتان را از جملــه کشــورهای هدف 

گردشگری ایران معرفی می کند. 

گزارش »ایران « از اقدامات و برنامه های دفاتر خدمات مسافرتی برای رونق دوباره گردشگری 

گردشگری ایران باید آماده پساکرونا باشد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  در گفت وگو با »ایران« از طرح ها و اقدامات این معاونت خبر داد

افزایش تاب آوری زنان سرپرست خانوار در مقابله با کرونا 

سخنگوی  شورای شهر تهران :

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی به کمک جدی دولت  نیازدارد

شــیوع ویروس کرونــا فراتر از یــک اپیدمی یا 
ویــروس معمولــی اســت. نبــود تجربــه جامعه 
بشــری از جملــه جامعــه مــا، ســبب شــد ایــن 
شــیوع  به یک بحــران جهانی تبدیل شــود. غیر 
از حوزه بهداشــت و ســامت، حوزه های دیگری 
نیــز  خانواده هــا  معیشــت  و  اقتصــاد  جملــه  از 
تحــت تأثیر ایــن اپیدمی قرار گرفته اســت. یکی 
از اقشــار آســیب پذیر و مورد حمایت در جامعه 
ما، زنان سرپرســت خانوار هســتند که در صورت 
نبــود حمایــت کافی در مقایســه با ســایر اقشــار 
تاب آوری کمتری خواهند داشــت و آســیب های 
جدی به آنها و خانواده تحت سرپرســتی ایشان 
وارد خواهــد شــد. معــاون رئیــس جمهــوری در 
امــور زنــان و خانــواده بــا اشــاره بــه لــزوم تغییر 
برخی از مشــاغل زنان سرپرست خانوار با شیوع 
بیمــاری کرونا به »ایــران« می گوید: متأســفانه   
بــا شــیوع کرونــا خیلــی از مشــاغل و بنگاه هــای 
حوزه هایــی  جملــه  از  خدماتــی    و  اقتصــادی 
کــه زنــان سرپرســت خانــوار در آنهــا  فعالیــت 
داشــتند با  مشــکل مواجه شــدند اما برای عبور 
از ایــن بحران برخــی از این زنــان  در طرح ملی 

توان افزایــی اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار 
در دوران کرونــا، محصولی تحت عنوان اســپری 
ضدعفونی کننــده هوا، دســت و ســطوح را تولید 
کردند این کاال محصولی اســت کــه کامًا گیاهی 

بوده و ضد ویروس، باکتری و قارچ است.
 معصومه ابتکار در ادامه می افزاید: البته در 
پی این بحران ، با مرکز جهاد دانشگاهی، وزارت 
هماهنگی هایــی  مردمــی  تشــکل های  و  کشــور 
انجــام دادیم تــا کارفرمایان شــرایطی را فراهم 

کنند که به صورت موقت، شغل زنان سرپرست 
خانــوار تغییــر کنــد. به عنــوان مثــال افــرادی که 
به شــغل خیاطی مشــغول هســتند، ایــن روزها 
بــا کاهش فــروش مواجه شــده اند. آنهــا کم کم 
کاربــری داده  و محصوالتــی  همچــون   تغییــر 
گان، ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده را بــرای  
شــهروندان تولیــد  کننــد. بــا تغییــر خــط تولیــد 
موقــت، هــم درآمدزایی زنان سرپرســت خانوار 
حفظ شــده  و هم کمکی به وضعیت اقتصادی 

آنهــا می شــود. وی با اشــاره به  اقدامــات انجام 
شــده برای  کاهش آســیب های زنان سرپرســت 
خانوار می افزاید: از اقصی نقاط کشــور گروه های 
اعــام  و  شــدند  پیشــقدم  خیریــن  و  داوطلــب 
آمادگــی کردنــد تــا در ایــن طــرح شــرکت کننــد 
و از ایــن طریــق، هــم در امــر تولیــد محصوالت 
سرپرســت  زنــان  از  حمایــت  هــم  و  بهداشــتی 
خانوار اقدامات مؤثر داشــته باشــند. او می گوید: 
از مدیــران کل امــور زنــان و خانــواده اســتان ها 
خواســتیم تا افراد را شناســایی کنند و در نهایت 
در کمترین زمان ممکن با همکاری سازمان های 
مردم نهاد بتوانیم لطمات ناشــی از شــیوع این 
ویروس به اقشــار پرآســیب را به حداقل ممکن 
مــردم  ســازمان های  زمینــه  ایــن  در  برســانیم. 
نهــاد تــاش کردند تــا با آگاهی رســانی بــه زنان 
پرآســیب و کودکان کار و ارائــه آموزش های الزم 
درباره رعایت موارد بهداشــتی و در اختیار دادن 
تجهیزات بهداشــتی از میزان آسیب پذیری این 

اقشار به میزان قابل توجهی بکاهند. 
ابتــکار در ادامــه اضافــه مــی کنــد: بــا شــیوع 
بیمــاری، یــک شــبکه تخصصــی هــم تشــکیل 
دادیــم و در آن مباحــث اطاع رســانی و لــزوم 

اجرای الگو های موفق را لحاظ کردیم.
 معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و 

اقشــار  بــه  خانــواده دربــاره کمک هــای دولــت 
آســیب پذیر درخصــوص تبعــات منفــی  کرونا  
بــر زندگی آنهــا  می افزایــد  : کمک هــای دولتی 
در ادامــه پروژه هــای اجرایی قبل، امــا این بار با 
محوریــت کرونا ادامــه دارد. در واقع پروژه هایی 
که از قبل داشــتیم در خصوص رفع آسیب های 
ناشــی از کرونــا در حــال تــداوم اســت.  در ایــن 
خصــوص مکاتبــه ای هــم بــا آقــای جهانگیــری 
انجــام دادم کــه مضمــون آن افزایــش یارانــه و 
ســبد حمایتی اقشار آســیب پذیر با اولویت زنان 
سرپرســت خانــوار بــود، ایــن نامــه تأییــد شــد و 

خوشبختانه به مرحله اجرایی شدن رسید.
او در ادامــه توضیح می دهد:  حدود 12 هزار 
زن سرپرســت خانــوار نیز در طــرح معاونت، به 
عنــوان جامعه هدف قــرار داده شــدند و در این 
خصوص تحت آموزش های توانمندسازی قرار 
گرفتند و در حال اتصال به چرخه بازار هســتند. 
البته بیشتر این زنان در مناطق حاشیه شهرهای 
بزرگ و شــهرها ساکن هســتند. ابتکار می گوید:  
امیــدوارم بــه کمــک شــبکه های اســتانی، زنــان 
سرپرســت خانوار در این بحران آســیب کمتری 
ببیننــد. همــه آســیب می بیننــد امــا بایــد توجه 
داشــته باشــیم که مراقبت بیشــتری از این قشــر 

آسیب پذیر شود.

گروه اجتماعی/  سخنگوی شورای اسامی شهر 
تهــران از جلســه ویژه برخی اعضای شــورای شــهر 
با شــهردار تهران بــرای تدوین ســناریوی درآمدی 

شهرداری در این روزهای کرونایی خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی اعطا در نشستی خبری با 
اشــاره به اجــرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی در 
اتوبــوس و مترو گفت: ظرفیت مترو  بــرای اجرای  
طــرح فاصله گذاری اجتماعی ۴۵0 هزار نفر اســت 
کــه این روزهــا تعداد مســافران بــه ۳۵0 هــزار نفر 
رســیده که اگر تعداد مســافران افزایــش یابد دیگر 
اجرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی در مترو و به 

همین نسبت در اتوبوس  قابلیت اجرا ندارد.
وی بــا بیــان این کــه ما بــا کمبود جــدی ناوگان 
مواجــه هســتیم گفــت: اگــر می خواهیــم کــه طرح 
فاصله گــذاری اجتماعــی در حمــل و نقل عمومی 
اجرایــی شــود نیاز به کمک جــدی دولت در تأمین 
نــاوگان داریــم هــر چنــد کــه روز گذشــته موضــوع 
تخصیص ۵00 دســتگاه اتوبوس تا اردیبهشت ماه 
بــه تهران مطــرح شــد. اعطا با بیــان این کــه ما در 
حمــل و نقــل عمومی با دو گلــوگاه زمانی و مکانی 
مواجه هســتیم، گفــت: در برخی مواقع بــا ازدحام 
جــدی جمعیت در ایســتگاه ها مواجه هســتیم که 
باید فکــری به حال این گلوگاه های مکانی داشــت 
،در مــورد گلــوگاه زمانــی نیــز در زمــان پیــک کــه 
معموالً ســاعت آغاز و پایان کار ادارات اســت ما با 
ازدحام جمعیت در ایســتگاه ها مواجه می شــویم، 
به نظر می رســد با شناور کردن ســاعات کار ادارات 
بتوان این مشکل را حل کرد که این تصمیم نیازمند 
تصویــب مراجــع باالتر اســت. ســخنگوی شــورای 

اسامی شهر تهران با بیان این که معاونت حمل و 
نقل اعام کرده است که می تواند برای حل مشکل 
گلوگاه مکانی و زمانی در خط 2 مترو سرفاصله را از 
ســه و نیم دقیقه به ســه دقیقه کاهش دهد، گفت: 
امیدواریم اجــرای این وعده در کنتــرل گلوگاه های 
مکانی مؤثر باشــد. اعطا با  اشاره به انتشار اخباری 
مبنــی بر رزرو صندلی هــای اتوبوس با تأکید بر این 
کــه ایــن موضــوع مربوط بــه نــاوگان حمــل و نقل 
عمومی نیست و شهرداری در نظر دارد از ظرفیت 
یک اپلیکیشــن اســتفاده کند، تصریح کــرد: اجرای 
ایــن طــرح که یــک نوع حمــل و نقل تقاضــا محور 

است ارتباطی با ناوگان عمومی ندارد.
اعطا درباره تجمع برخی دستفروشان در مقابل 
شهرداری تهران در اعتراض به عدم دریافت هدیه 
یــک میلیونــی بنیــاد مســتضعفان گفــت: در حال 
بررســی ایــن موضوع هســتیم و به نظر می رســد تا 
یک هفته آینده بتوانیم بررســی هایمان را به اتمام 

برســانیم امــا باید بگویــم که ارائــه ایــن هدیه ها با 
همکاری بنیاد مستضعفان بوده  که ما از این اقدام 
استقبال کرده و از آنها تشکر می کنیم. اما  شناسایی 
دستفروشــان کار دشــواری اســت و تصورمــان این 
اســت که با توجه به اعتراضات صورت گرفته شاید 

شهرداری خطای درحد 10 درصد داشته است.
ë  گفــت وگوی مجــازی شــهرداران تهران و ســئول

|درباره راهکارهای  مقابه با کرونا
وگــوی  گفــت  در  ســئول  و  تهــران   شــهرداران 
ویــروس  بــا  مقابلــه  بــاره  در  آنایــن  تصویــری 
گذاشــتند. اشــتراک  بــه  را  خــود  تجــارب   کرونــا 

بــه گــزارش ایرنا، »پیــروز حناچی« در گفــت وگو با 
»ســو پارک« اعام کرد: شرایط سخت روزهای اول 
دیگــر در ایــران وجــود نــدارد و در برخی از شــهرها 
وضعیت کرونا سفید شده و همچنین آمار مبتایان 
و متوفیان ناشی از کرونا کاهش زیادی داشته است.

حناچی به ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران 

اشاره کرد و گفت: به دلیل رعایت فاصله اجتماعی 
مدیریت شــهری هــم اکنون در حــوزه حمل و نقل 
عمومی فشــار زیادی را تحمل می کند، با این حال 
یــک هزار و ۵00 واگن متــرو، پنج هزار اتوبوس و ۶0 
هزار تاکسی  ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت 
روزانه ضدعفونی می شــوند. او افزود: با وجود این 
کــه در تهران بــه مفهوم متعــارف قرنطینه اعمال 
نشده اما بسیاری از مشاغل و برخی اماکن عمومی 
مثل پارک ها تعطیل هســتند حتــی مراکز مذهبی 
مثــل زیارتگاه ها در شــهرهای مختلف ایــران برای 
جلوگیری از شــیوع بیشتر کرونا تعطیل شده است. 
حناچــی با اشــاره به تدفین متوفیان کرونا در شــهر 
تهران گفت: شــهرداری تهران از همان ابتدا تاش 
کرده که متوفیان ناشــی از کرونا را با رعایت تمامی 
استانداردهای بهداشتی سازمان بهداشت جهانی 

و وزارت بهداشت و در کمال احترام دفن کند.
وی بــه همراهــی مردم در رعایــت طرح فاصله 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: بحران کرونــا در ایران 
همزمــان بــا نوروز و ســال نــوی ایرانیــان بــود و این 
مســأله به ایــران کمک کرد که میزان تــردد افراد در 
شهر را کاهش دهد. سو پارک، شهردار سئول با تاکید 
بر اشتراک تجربیات همه کشــورهای درگیر با کرونا 
برای مقابله با این ویروس گفت: کره جنوبی شرایط 
ایــران را درک می کند و به ســهم خــود تاش کرده 
است که به تهران در این زمینه کمک کند. همچنین 
شــهردار تهران پس از ایــن گفت وگوی تصویری در 
توئیتی نوشت: با شهردار سئول سو پارک از الزامات 
مبارزه جهانی علیه کرونا گفتیم، تهران و ســئول در 

این مسیر یکدیگر را تنها نمی گذارند.

ـار
خبـ

ا

غیرحضوری شدن تمدید 
و صدور دفترچه های 

تامین اجتماعی
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
در اطاعیــه ای تأکیــد شــد تاریخ 
دفترچــه هــای درمانــی ســازمان 
تأمین اجتماعی در سراســر کشور 
کــه در ســال 98 یــا ابتــدای ســال 
99 منقضــی شــده بــود تــا پایــان 
شــود  تمدیــد  مــاه  اردیبهشــت 
ودفترچــه ها در این مــدت اعتبار 

دارند.
 محمــد شــریعتمداری افزود: 
درمانــی  مراکــز  همــه  همچنیــن 
اعم از ســازمان تأمیــن اجتماعی 
یــا مراکــز درمانــی طرف قــرارداد 
ایــن  کــردن  معتبــر  بــه  مکلــف 
از  پــس  و  هســتند  هــا  دفترچــه 
پایان اردیبهشــت بــا توافقی که با 
رئیس ســازمان تأمیــن اجتماعی 
همــه  اســت  آمــده  عمــل  بــه 
فعالیــت هــای صــدور، تمدیــد و 
از  ارســال دفترچه هــای درمانــی 
اول خــرداد مــاه بــه صــورت غیر 

حضوری انجام خواهد شد.
ایــن  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
فروردیــن  و  اســفند  در  تصمیــم 
ماه بیش از 5 میلیون ســفر درون 
کاهــش  شــهری  بیــن  و  شــهری 

یافت.

بر
خ

هشدار دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت
کرونا دوباره در تهران جان گرفته است

ســرانجام پس از نزدیک بــه دو ماه مبارزه با ویروس کرونا مســئوالن وزارت 
بهداشت طی  روزهای  گذشته اعام کردند آمار فوتی های ناشی از این بیماری 
دو رقمی شده و  فوتی های مرتبط با بیماری کووید19 کاهش پیدا کرده است. به 
گزارش »ایران«  آمارهای وزارت بهداشــت نشــان می دهد دیــروز  تعداد موارد 
فوت تا ظهر روز چهارشــنبه  در سراســر کشــور به 94 مورد رســیده اســت این در 
حالی اســت که گفته می شــود آمار فوتی های مرتبط با تهران یک سوم آمار کل 

فوتی های سراسر کشور بوده است.
دکترعلیرضــا زالــی فرمانده  ســتاد مقابله بــا کرونای تهران گفــت: کرونا در 
تهران دوباره جان گرفته است. شیوع عدم رعایت نکات بهداشتی یک ماه دیگر 

خــودش را نشــان می دهــد. وی 
درباره آمــار فوتی های مرتبط با 
تهران به خبرگزاری صدا و سیما 
گفــت: اســتان تهــران باالتریــن 
میزان مراجعــه، باالترین موارد 
ابتا به ویــروس کرونا ،باالترین  
میــزان مریض هــای بد حــال و 
باالترین میزان بســتری و میزان 

بخش اشــغال ویژه را در کشور به خودش اختصاص داده است. طبیعی است 
که با چنین آماری میزان فوتی ها کامًا متفاوت خواهد بود.

دکتــر زالــی افــزود:  نکته بســیار مهم این اســت بیمارانی کــه در بخش های 
ویژه بســتری می شــوند  در زمره بیماران بدحال هستند و  این بیماران در خطر 
بیشــتری از مرگ و میر قرار می گیرند چون بیماری در این گروه از شــدت باالیی 
برخوردار است. او ادامه داد :طبیعی است بیمارانی که در 48 ساعت اخیر فوت 
شــده اند افرادی اند که دو تا ســه هفته از شــروع  عائم بالینی شان گذشته بود و 
عمدتاً در تخت های مراقبت ویژه بســتری بودند.  بنابراین این آمار از این نظر 

توجیه علمی و فنی دارد.
زالــی اظهــار داشــت : در زمینه آمار مبتایــان در تهران دیروز )چهارشــنبه( 
۳27مورد جدید در بخش عادی بستری شده و 72 مورد  هم در رمزه بیماران 
جدید بوده که در بخش های ویژه بستری شده اند. البته در مقابل 598 بیمار هم 

از مجموعه بیمارستان های بزرگ تهران ترخیص شده اند .
فرمانــده ســتاد مقابلــه با کرونای تهــران عنوان کــرد: بارها اعــام کردیم؛ 
حضور غیرضروری در سطح شهر، تجمعات، افزایش بار ترافیکی، تغییرات 
در ساختار حضور افراد ،باال رفتن چگالی حضور افراد نه تنها امروز و فردا آثار 
خودش را نشــان نخواهد داد بلکه حداقل در میزان فوتی یک ماه بعد شاهد 
خواهیــم بــود. یعنی اگــر تغییراتی در خوشــه های جمعیت در تهــران اتفاق 
بیفتــد میــزان  تغییر مرگ و میر ما یک ماه بعد آثار خودش را نشــان خواهد 
داد. بنابرایــن بــاز هــم تأکید می کنــم مهم ترین عاملی که منجــر به افزایش 

مبتایان می شود حضور افراد است.

 هشدار حریرچی  در خصوص افزایش  دوباره حضور مردم 
در سطح شهرها 

به کادر پزشکی رحم کنید
معاون وزیر بهداشت ضمن هشدار در خصوص افزایش حضور مردم در 
اجتماع گفت: ازمردم می خواهم که به فرزندانشــان در بیمارســتان ها رحم 
کنند چرا که آنها دو ماه اســت که در مهار شــیوع کرونا کار طاقت فرسا انجام 
می دهند.  به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی روز گذشته در حاشیه سفرش به 
اســتان های آذربایجان شــرقی و اردبیل  با بیان این که این دو اســتان از نظر 
شــیوع در شــرایط متوسط قرار دارند و توانســته اند تا حدودی کرونا را کنترل 
کنند، گفت: وضعیت این دو اســتان در حالت خط صاف اســت. وی با بیان 
ایــن که ما نگران وضعیت کل کشــور هســتیم ،گفت: همــکاری مردم نقطه 
قــوت مــا در مقابله با کروناســت  کــه فاصله گــذاری اجتماعی را بــا رعایت 
اصــول بهداشــتی و عدم حضور در اجتماعات تداوم بخشــیدند اما هشــدار 
جدی می دهم چرا که نشانه های جدی از حضور غیر ضرور مردم در سطح 
شهر و بازار و همچنین حضور مردم برای قدم زدن افزایش یافته است و ما 

نگران آن هستیم که در آینده اثر این حضور را ببینیم.
وی بــا بیان این که هر اقدام اجتماعی که باعث تشــدید حضور مردم در 
اجتماعات می شــود پســندیده نیســت تأکید کرد: از مردم می خواهیم که به 
شعار درخانه می مانیم پایبند باشند و دید و بازدیدها و ترددهای غیر ضرور 
را به حداقل برســانند تا بتوانیم در ماه اردیبهشت ابتا به ویروس را کاهش 
دهیم. وی خطاب به مردم گفت: از شما می خواهم که به فرزندانتان که در 
حوزه ســامت کار می کنند از جمله پزشــکان، پرستاران، پیراپزشکان و غیره 
رحم کنید چرا که این افراد دو ماه است که کار طاقت فرسا انجام می دهند؛ 

اجازه دهید این بیماری کنترل شود.

شمار جان باختگان کرونا در ایران به ۴۷۷۷ نفر رسید
ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن اعام آخرین آمار بیماری کووید-19 
در کشور اعام کرد: متأسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 9۴ بیمار کووید19 
دیگــر جان خود را از دســت دادنــد. به گزارش ایســنا، دکترکیانوش جهانپور 
گفــت: از ظهر ســه شــنبه تا ظهر چهارشــنبه و براســاس معیارهــای قطعی 
تشــخیصی، 1۵12بیمار جدید مبتا به کووید19 در کشــور شناســایی شد. وی 

افزود: مجموع بیماران کووید19 در کشور به 7۶هزار و ۳89 نفر رسید.
جهانپــور بــا بیــان اینکه در مجمــوع متأســفانه تاظهــر دیــروز، 9۴ بیمار 
کوویــد19 جان خود را از دســت دادند و تا امروز ۴777 نفــراز بیماران، جان 
باخته انــد و دیگــر در بین ما نیســتند، در مورد روندصعــودی بهبودیافتگان 
ایــن بیمــاری نیزگفت: تاکنــون ۴9هــزار و 9۳۳  نفر از بیمــاران، بهبود یافته 
و ترخیــص شــده اند. وی افزود: ۳۶۴۳ نفــر از بیماران مبتا بــه کووید19 در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.جهانپور با بیان اینکه 
تاکنــون 299 هــزار و 20۴ آزمایش تشــخیص کووید19 در کشــور انجام شــده 
است ،گفت: تاکنون ۴99۳۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

معاون استاندار تهران خبر داد

تجهیز تاکسی ها به کاورهای نایلونی در پایتخت
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری بــا تأکیــد بــر اینکه اســتفاده از 
اتوبوس هــای برون شــهری در داخل شــهرها تنها یک پیشــنهاد بوده اســت، 
گفت: این پیشنهاد در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح 

شد، اما هنوز این موضوع و شیوه اجرای آن به استان ها اباغ نشده است.
محمــد تقــی زاده در گفــت و گو با ایســنا، در تشــریح موضوع بــه کارگیری 
اتوبوس های برون شــهری در داخل شهرها افزود: برای تحقق فاصله گذاری 
اجتماعــی در نــاوگان اتوبوســرانی نیازمنــد اتوبوس های بیشــتری بــه ویژه در 
برخی خطوط پر تردد هستیم؛ لذا پیشنهادی برای بهره گیری از اتوبوس های 

برون شهری در داخل تهران مطرح شد.
بــه گفتــه وی، بــه کارگیــری ایــن اتوبوس هــا در همــه خطــوط امکانپذیــر 
نیســت و تنها می توان به عنوان کمکی در برخی خطوط با مســیر مستقیم از 

اتوبوس های برون شهری استفاده کرد.
تقی زاده ادامه داد: پیشــنهاد من کاهش ســرفاصله اتوبوس ها در خطوط 
پرتــردد اســت تــا زمان انتظــار در ایســتگاه ها کم شــود ولی الزمــه تحقق این 
پیشــنهاد هــم افزایش تعــداد ناوگان اســت. وی دربــاره اســتفاده از کاورهای 
نایلونی در تاکسی ها نیز گفت: تجهیز تاکسی ها به کاورهای نایلونی در تهران 
آغاز شــده اســت؛ اما در تهران با توجه به تعداد گســترده  تاکسیرانان ، تأمین 

اقام بهداشتی و بسته های حمایتی با مشکاتی مواجه شده است.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
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