سهشنبه

کارتونروز

 12اسفند  18 -1399رجب 2 - 1442مارس-2020شماره-1743پیاپی3061

محمد اس�لامی ،وزیر راه و شهرس��ازی از کاهش ۹۴
درصدی سفرهای ریلی ۷۵ ،درصدی سفرهای جادهای
با ن��اوگان حملونقل عمومی و  ۷۰درصدی س��فرهای
هوایی در نوروز  1400خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی ،محمد اس�لامی
وزیر راه در جلس��ه اخیر هیات دولت گزارشی از کاهش
سفرهای نوروزی ارائه داد .براساس آمار ارائهشده ازسوی
وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات دولت ،سفرهای ریلی  ۹۴درصد ،سفرهای
ج��ادهای ب��ا حملونقل عمومی  ۷۵درصد و هوایی  ۷۰درصد کاهش داش��ته و
سفرهای شخصی جادهای نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
همچنین سازمان راهداری و حملونقل جادهای در جدیدترین آمار خود اعالم
کرد :ترددهای تجمعی در جادههای کش��ور در فاصله زمانی  ۲۵اسفند  ۹۸تا 8
فروردین س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن  ۶۰درصد کاهش
یافته است.
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عضو انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی
  با  63امتیاز رتبه 2
روزنامه
عضو انجمن مدیران رسانه                                                     
در میان روزنامه های تخصصی  مقام  1
عضو تعاونی مطبوعات
در میان روزنامه های اقتصادی مقام 2

بدون شرح

طرح :حسین علیزاده

برای نوروز  ۱۴۰۰بار سفر نبندید
هرچه به تعطیالت نوروزی نزدیک میش�ویم ،خبرهای مربوط به س�فرهای نوروزی بیشتر و گاهی متناقضتر میشود .مسئوالن وزارت
بهداش�ت و میراث فرهنگی هر کدام یک چیزی میگویند .وزارت گردش�گری انجام س�فرهای ایمن را بالمانع میداند و وزارت بهداشت
هم هرچند که بهصورت تلویحی با اینگونه س�فرها موافق اس�ت اما در مصاحبهها مردم را از انجام سفر ،بازمیدارد .هر یک از استانهای
کشور درباره محدودیتهایی که برای انجام سفرها به آن استان وجود دارد اطالعرسانی میکنند و در بین انبوه خبرها سازمانهای میراث
فرهنگی برخی از استانها اعالم کردهاند پلیس به تورهای فاقد کد اجازه حرکت نمیدهد .این اقدام نهتنها از فعالیت تورهای بدون مجوز
جلوگیری خواهد کرد ،بلکه نظارت بر تورهای دارای مجوز را نیز تس�هیل میکند .برخی از اس�تانهای جنوبی مانند استان خوزستان هم
که این روزها در وضعیت قرمز قرار دارد ،رسما اعالم کردهاند سفر به این استانها ممنوع است.

ورود به جزیره تنها با ثبتنام در سایت ممکن است
از اس��تان هرم��زگان نیز خبر رس��یده که محدودیتهای��ی برای پذیرش
مس��افران وج��ود دارد .این محدودیتها از آنجا ش��کل گرفت ک��ه در ایام
تعطیالت بهمن ،جزایر گردشگری استان هرمزگان مملو از مسافر بود و این
حجم از س��فرها ،مسئوالن وزارت بهداشت را نگران کرد .استاندار هرمزگان
نیز اطالعیهای صادر و اعالم کرد :اس��تان هرمزگان باتوجه به اینکه در نیمه
دوم سال آبوهوای مناسب و مطبوعی دارد ،هر سال شاهد حضور میلیونها
مس��افر اس��ت .در ش��رایط فعلی باتوجه به توصیههایی که صورت گرفته از
مردم تقاضا داریم از مس��افرت به اس��تان هرمزگان و مناطق آزاد این استان
خودداری کنند ،چراکه خدمات و س��رویسهای الزم بهویژه در س��واحل و
پارکها به مسافران داده نمیشود یا بسیار کاهش پیدا کرده است.

 محدودیت ورود مسافر به هرمزگان تا پایان اردیبهشت

همتی تصریح کرد :در بندر ش��هید حقانی که ش��ناورها از آنجا به سمت

نوروز  ۱۴۰۰قشم تور گردشگری ندارد
مرتض��ی ش��یخزاده ،مع��اون فرهنگی و
اجتماعی س��ازمان منطقه آزاد قش��م نیز
گفت :ثبتنام در س��امانه قشم زیبا در ایام
بیماری کرونا برای مسافران اجباری است و
از ورود مسافر به جزیره قشم بدون ثبتنام
جلوگیری میشود.
ش��یخزاده اف��زود :اس��تفاده از هت��ل،
مهمانسرا ،خانههای بومگردی و مسافر برای مسافران اجباری است
و ش��رایط س��فر یک خانواده و حضور در منزل اقوام س��اکن قشم
نیز در این س��امانه طراحی ش��ده است .با اس��تفاده از سامانه سفر
هوش��مند ،از ورود مس��افرانی که قصد اس��تفاده از چادر مسافرتی
و اقامتگاهه��ای بدون مجوز را دارند ،جلوگیری میش��ود .هتلها و
تاسیسات گردش��گری امکان ثبت تعداد مسافران براساس ظرفیت
مج��از را دارن��د و پذیرش خارج از ظرفیت ای��ن اقامتگاهها کنترل
میشود.
وی همچنین گفت :مقرر ش��ده تا آخر فروردین  ۱۴۰۰هیچ تور
گردش��گری در هرمزگان فعالیت نداشته باشد .غیر از جزیره قشم
سازمان منطقه آزاد کیش نیز بهتازگی اعالم کرده محدودیتهایی
را برای س��فر به کیش در نظر گرفته است .این محدودیتها البته
شامل ورود خودروهای غیربومی به کیش میشود ،اما اگر مسافران
رزرو هتل به همراه داش��ته باشند ،مش��کلی برای ورودشان وجود
ندارد .ورود مس��افران بدون خودرو از مسیر دریایی به جزیره کیش
غیر از افراد دارای مدرک مالکیت یا اجاره س��االنه منزل مسکونی،
افراد شاغل یا دارای مدرک رزرو هتل در فاصله زمانی  ۲۵اسفند تا
 ۱۵فروردین ممنوع خواهد بود.

قشم حرکت میکنند ،پیشبینیهایی صورت گرفته تا دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان از افراد با هزینه شخصی تست کرونا بگیرد و اگر فردی کرونا مثبت
باشد ،باید با هزینه خود در آنجا قرنطینه اجباری شود.
اس��تاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه اعمال محدودیتهای ورود مس��افر
به اس��تان هرمزگان تا پایان اردیبهش��ت س��ال آینده ادامه خواهد داشت،
خاطرنش��ان کرد :با آن دسته از گردشگرانی که در قالب تورهای گردشگری
ب��ه این اس��تان میآیند ،همکاریهایی میش��ود اما ما بهصورت گس��ترده
امکانات و خدمات ارائه نمیدهیم؛ ضمن اینکه در پارکها و س��واحل استان
که در گذش��ته مسافران اسکان داده میش��دند ،خدماتی ارائه نمیدهیم و
خدمات بندری ما نیز محدود است.
فرمان��دار دزفول گفت بهدلی��ل وضعیت قرمز کرونای��ی ،برگزاری تمامی
تورهای گردشگری در این شهرستان تا اطالع ثانوی ممنوع است.

برخورد با آژانسهای صادرکننده
مجوز تور گردشگری
معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی یزد نیز از اخراج
تورهای ناقض پروتکلهای بهداش��تی از یزد خبر داد و گفت در
روزهای اخیر دو تور غیرمجاز از استانهای شمالی کشور در یزد
حضور داش��تند که از اسکان آنها جلوگیری شد و به استانهای
خود برگردانده ش��دند .از اس��تان تهران نیز خبر رس��یده که 3
اسفند پرهام جانفش��ان ،مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران
در نامهای به انجمنهای دفاتر مسافرتی درباره صدور مجوز سفر
برای برگزاری تورهای گردشگری هشدار و اخطار داد.
در این نامه خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی ایران و تهران نوش��ته
شده ،آمده است :براساس گزارشهای بهدست آمده ،بررسی و نظارتهای بهعمل آمده
از مبادی برگزاری تورهای داخلی مشخص شده که برخی از دفاتر و شرکتهای خدمات
مس��افرتی بهنحوی از انحا اقدام به واگذاری یا صدور مجوز س��فر برای افراد ،سایتها و
صفحات مجازی برگزارکننده تورهای گردشگری غیرمجاز میکنند؛ بنابراین خواهشمند
است ضمن یادآوری بند «الف» از ماده  ۱فصل اول آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت
دفاتر خدمات مس��افرتی ،س��یاحتی ،جهانگ��ردی و زیارتی (صرفا دفاتر و ش��رکتهای
خدمات مس��افرتی دارای پروانه بهرهبرداری بند «ب» مجاز به ارائه خدمات گردشگری
از جمله برگزاری تورهای گردش��گری هستند) به دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی
اع�لام کنید که در صورت مش��اهده هر گون��ه واگذاری یا صدور مجوز ،صدور لیس��ت
بیمه و ارائه مدارک تور برای افراد و س��ایتها و صفحات مجازی صدراالش��اره ،پرونده
ش��رکت برای تصمیمگیریهای بعدی به کمیسیون فنی نظارت بر عملکرد دفاتر احاله
خواهد ش��د .برخی معتقدند نامه مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برای جلوگیری
از برگزاری تورهای گردش��گری نیست ،بلکه برای صدور مجوز به کسانی است که تنها
به گرفتن یک مجوز از یک آژانس بسنده میکنند و مسافران را به سفر میبرند؛ آن هم
نه در قالب تورهای گردشگری ایمن.

هتلها باز هستند

سخن پایانی...

در ای��ن میان ،جمش��ید حم��زهزاده ،رئیس جامع��ه هتلداران ای��ران درباره
رزروه��ای ن��وروزی هتل در س��ال  ۱۴۰۰گفت :هتلهای کش��ور از هماکنون
رزروه��ای ن��وروزی خود را آغاز کردهان��د .این رزروها ب��دون هیچ محدودیتی
در همه ش��هرهای ایران انجام میش��ود .وی افزود :ستاد کرونا محدودیتهای
بینشهری با خودرو شخصی را اعالم کرده ،اما سفرهای ریلی و هوایی همچنان
انجام میش��ود .اکنون همه هتلها در همه ش��هرهای کشور فعال هستند؛ مگر
آنکه مدیر هتلی بخواهد فعال فعالیت نکند ،مانند برخی از هتلهای شهر مشهد
که مالک تصمیم گرفته فعال مهمان نپذیرد اما ستاد کرونا اعالم نکرده تعطیل شود .در واقع ستاد کرونا
هتلهای هیچ شهری را تعطیل نکرده است.
حم��زهزاده همچنین درباره کنس��لی رزروهای عید نوروز نیز توضیحاتی داد و به این موضوع اش��اره
کرد که سال گذشته گرچه بهدلیل شیوع ویروس کرونا و اعالم تعطیلی هتلهای همه شهرهای کشور
توسط ستاد مبارزه با این بیماری ،هتلها مبلغ کنسلی مسافران را پرداخت کردند ،اما امسال مسافر با
علم به شیوع کرونا اقدام به رزرو هتل میکند؛ بنابراین اگر اتاقی را کنسل کند ،باید جریمه کنسلی را
بپردازد؛ مگر اینکه ستاد کرونا اعالم کند هتلهای شهری تعطیل شود .در آن صورت هم باید جلسهای
برگزار و تصمیمگیری شود.

وزارت می��راث فرهنگی بهتازگ��ی از دو الگوی
سفر ایمن بهعنوان راههای سبز سفر در ایام کرونا
نام برده اس��ت .این دو الگو شامل سفر با تورهای
گردشگری مجاز و دیگری سفر با خودرو شخصی
و اقام��ت در مراک��ز اقامت��ی مورد تایید اس��ت.
علیاصغر مونسان ،وزیر میراث فرهنگی نیز گفت
سفرهای انبوه مورد تایید وزارت بهداشت نیست
ام��ا آنها با برگزاری س��فر ایم��ن و در چارچوب
اس��تاندارد و کنترل شده مش��کلی ندارند .با این
همه شرایط سفر در ایام کرونا هر لحظه در حال
تغییر اس��ت .برخ��ی اوقات رنگ ش��هرها تغییر
میکند و امکان س��فر به آنه��ا وجود ندارد .زمان
دیگر نیز این شرایط پایدارتر میشود .شاید بهتر
باشد عید  ۱۴۰۰هم با مهمان ناخوانده سر کنیم
و در خانه بمانیم.

خبر روز

تهران هفدهمین استان کشور
به لحاظ فوتیهای کرونایی است

اس��تاندار تهران از کاهش  ۱۰درصدی
فاصلهگذاری در پایتخت خبر داد و گفت:
تهران هفدهمین اس��تان کشور بهلحاظ
فوتیهای کرونایی است.
به گزارش مهر ،انوش��یروان محس��نی
بندپی در جلسه مدیریت کرونای استان
تهران که با حضور علیرضا زالی ،فرمانده
ستاد مقابله با کرونای تهران برگزار شد ،اظهار کرد :روند بیماری
در کش��ور صعودی است و در برخی استانها مثل خوزستان وارد
پیک جدید شدهاند و این یک هشدار برای استان تهران است.
محسنی بندپی افزود :در شهرستان شهریار در هفته گذشته هم
افزایش بستری و افزایش فوتیها را شاهد بودهایم.
وی با اشاره به اینکه در حالحاضر استان تهران به لحاظ شیوع
بیماری کرونا هفتمین استان و در فوتیها هفدهمین استان کشور
اس��ت ،گفت :در هفته جاری فاصلهگذاریها در تهران  ۱۰درصد
کاهش پیدا کرده و به تبع آن افزایش بستریها را شاهدیم و باید
طرح شهید سلیمانی را اثربخشتر اجرا کنیم.استاندار تهران بیان
ک��رد :باتوجه به ایام پایانی س��ال قطعا تجمع اف��راد را در بانکها
ش��اهدیم؛ از همی��ن رو خدم��ات الکترونی��ک بانکها ،همچنین
افزایش مبلغ تراکنشها ضروری اس��ت .وی درباره زمان برگزاری
آزمونهای استخدامی دانشگاهی گفت :اگر زمان این آزمونها به
تعویق بیفتد ،هیچ اشکالی ندارد و معنایی ندارد که  ۴ساعت افراد
در محلی تجمع کنند و آزمون بدهند .محسنی بندپی اظهار کرد:
امروز با چرخش ویروس انگلیس��ی در کش��ور و استان تهران هیچ
گروه س��نی مصونیت ندارد ،بهطوری که شاهد افزایش بستریها
در سنین  ۱۰و زیر  ۱۰سال هستیم .وی بیان کرد :برای ایام نوروز
باید تدبیر ش��ود تا شرایطی را در تهران فراهم کنیم که تابآوری
اجتماعی و روحیه شهروندان ارتقا یابد.

تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم

علیاصغ��ر مونس��ان ،وزی��ر می��راث
فرهنگ��ی م��ردم را به س��فر برنامهریزی
ش��ده فرا خواند و گفت :درباره سفرهای
ن��وروزی ،تاب��ع تصمیمات س��تاد کرونا
هس��تیم و جلسهای را با وزارت بهداشت
و دس��تگاههای مرتبط برگزار کردیم و 3
نوع سفر دستهبندی شد .یکی سفرهایی
در قالب تورهای گردشگری بود که از نقطه شروع و برگشت تحت
مدیریت و پروتکلهای بهداش��تی قرار دارد .وزارت بهداش��ت هم
کمترین دغدغه را در این مورد دارد.
وی گفت :دسته دوم سفر کسانی است که اقامت در مراکز مجاز
گردش��گری را تحت پروتکلها تجربه میکنند اما رفت و برگشت
آنها با ناوگان ریلی و هوایی اس��ت و در قالب تور نیس��ت .وزارت
بهداشت درباره این دو بخش دغدغه ندارد .بخش سوم سفرهایی
است که مردم بهصورت انبوه انجام میدهند .این سفر جزو موارد
نگرانکننده اس��ت .ما داریم فکر میکنیم برای این بخش چگونه
میشود اقدامات خوبی انجام داد .تصمیماتی گرفته شد؛ به عنوان
مثال زدن چادر و کمپ کردن ممنوع و این مس��ئله به استانداران
هم ابالغ شد .مونسان گفت :اقامت در مراکز غیرمجاز گردشگری
ممنوع است و هیچ دستگاهی حق ندارد از امکانات خود بهعنوان
اقامت��گاه اس��تفاده کند .از طرف دیگر م��ردم باید موارد را رعایت
کنند ،شاید حتی بیشتر از گذشته؛ تا بتوانیم در ایام نوروز سفرهای
تحت کنترل را داشته باشیم .وی افزود :اینطور که میدانم ناوگان
هوای��ی تنها باید تا  ۶۰درصد مس��افرگیری کنن��د .در اتوبوسها
باید صندلیها کامال بهصورت ش��طرنجی اش��غال شود .در قطارها
نیز همینطور اس��ت .در سفرهای مس��ئوالنه ،گزارشهای منفی
نداشتهایم اما در هتلها پروتکلهای سختگیرانه داریم .آنقدر این
پروت��کل خوب بود که به س��ازمان جهانی گردش��گری نیز آن را
اعالم کردیم و آنها نیز منتش��ر کردند .وزیر میراث فرهنگی گفت:
س��فرهای نوع یک و نوع دو کمترین دغدغه را دارند .در نوع س��وم
با محدودیتهایی که در حال برنامهریزی اس��ت؛ تالش میکنیم
آنها را هم تحت مدیریت قرار دهیم.وزیر میراث فرهنگی در حالی
 3نوع سفر را تعریف کرد که ایرج حریرچی ،معاون وزیر بهداشت
گفت ۴ :نوع س��فر داریم؛ گروه اول س��فر با تور به هتل ،گروه دوم
س��فر بدون تور به هتل ،گروه سوم سفر با خودرو شخصی به خانه
اقوام ،ویالی ش��خصی و ...و گروه چهارم س��فرهای غیررسمی که
مردم در پارک چادر میزنند یا در مدارس اس��کان داده میش��وند
که این نوع چهارم امسال بهکلی ممنوع است.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد :در سالهای
گذش��ته از بیش از یک ماه گذش��ته امکان پیشخرید
بلیت وجود داش��ت اما امس��ال دیگر پرواز فوقالعاده یا
در نظر گرفتن ناوگان ویژه برای پاسخگویی به سفرهای
نوروزی نخواهیم داشت و فقط سفرهای برنامهای انجام
میشود.
شهرام آدمنژاد ،معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی
در گفتوگو با ایلنا ،درباره برگزاری سفرهای نوروزی باتوجه به شرایط کرونایی
اظهار کرد :باتوجه به ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا ،روند سفرهای نوروز ۱۴۰۰
برای حفظ سالمت مردم تغییر خواهد کرد تا انگیزه مردم برای سفر کاهش یابد.
وی تاکید کرد :طرح س��فرهای نوروزی مانند س��الهای گذش��ته به اجرا در
نمیآید اما ناوگان حملونقل عمومی آمادگی انجام سفرهای ضروری را خواهند
داشت و برنامهریزیها در راستای پاسخگویی به انجام سفرهای ضروری در این
ایام است.
آدمن��ژاد ب��ا بیان اینکه با تش��دید نظارته��ا برخورد با متخلف��ان در رعایت
پروتکله��ای بهداش��تی ج��دی و محکم خواهد ب��ود و بر این موض��وع تاکید
داریم ،گفت :پروتکلهای بهداش��تی اعم از ضدعفونیها و گندزدایی در ش��قوق
حملونقل بهصورت مس��تمر انجام خواهد ش��د .تمام پروتکلهای بهداش��تی و
مقررات پیش��گیری از ش��یوع کرونا در بخش ضدعفونی ناوگان ،استعالمگیری
از وضعیت س�لامت مس��افران ،فاصلهگذاری اجتماعی و ...س��ختگیرانه به اجرا
میرسند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پیشفروش بلیت مانند نوروزهای
قبل از سال  ۹۹انجام نخواهد شد ،ادامه داد :در سالهای گذشته از بیش از یک
ماه گذشته امکان پیشخرید بلیت وجود داشت اما امسال دیگر پرواز فوقالعاده
یا در نظر گرفتن ناوگان ویژه برای پاس��خگویی به س��فرهای نوروزی نخواهیم
داشت و فقط سفرهای برنامهای انجام میشود.
وی افزود :هرچند در س��الهای گذش��ته ویژه ایام ن��وروز ،ظرفیت ناوگان را
افزایش میدادیم ،اما امسال فقط سفرهای برنامهای گونههای مختلف حملونقل
انجام میشود.
آدمنژاد تاکید کرد :البته در حالحاضر ممنوعیتی برای خرید و فروش بلیت
نوروزی وجود ندارد و مانند س��ایر ایام سال ،متقاضیان میتوانند نسبت به تهیه
انواع بلیت البته پس از استعالمگیری از وضعیت سالمتشان ،اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به صادر نشدن بلیت برای مسافرانی که
ابتال به کرونایشان از طریق سامانه استعالم سالمت تایید میشود ،اظهار کرد:
طبق آخرین گزارشها از مجموعه حملونقل عمومی کشور برای  ۴هزار و ۸۳۰
نفر بلیت صادر نشده است.
وی همچنی��ن درباره پیش��نهاداتی مانند انجام تس��ت فوری برای مس��افران
نوروزی گفت :درباره موضوعاتی مانند گرفتن تس��ت فوری از مس��افران منتظر
تصمیمات س��تاد ملی مبارزه با کرونا هس��تیم .احتماال در فرآیندهایی از تست
فوری اس��تفاده خواهیم کرد .اگر تست فوری الزامی شود ،روند استعالمگیری از
سالمت مسافران قبل از فروش بلیت تغییر خواهد کرد.
آدمنژاد با اشاره به موضوع ارائه تست منفی جعلی کرونا در برخی از مرزهای
کشورمان تاکید کرد :توزیع و تهیه تست جعلی مربوط به داخل کشور نمیشود.
اخباری که از تست جعلی منتشر شد ،مربوط به خارج از مرزهای ایران است که
وزارت بهداشت تهمیدات الزم برای جلوگیری از این موضوع را انجام داده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد :در فرودگاه امام هم تس��ت  ۹۶ساعته
منفی را چک میکنیم و از موارد مشکوک تست مجدد میگیریم.

ممنوعیت  ۳۲پرواز خارجی به ایران

سخنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت
پرواز از مبدا و مقصد  ۳۲کشور به ایران خبر داد و گفت:
اقدام��ات کنترلی در زمینه الزام��ات جدید راهکارهای
مدیریت تردد مسافران به استان خوزستان تشدید پیدا
کرده است .بهگزارش ایس��نا ،محمدحسن ذیبخش در
این باره به ایس��نا گفت :براس��اس مصوبات س��تاد ملی
مدیری��ت بیماری کرونا با هدف پیش��گیری از ش��یوع
ویروس کرونا در کشور پذیرش مسافر از کشورهای پرخطر به ایران ممنوع شد.
وی افزود :مس��افران مستقیم یا غیرمستقیم به مقصد ایران که ظرف حداکثر
دو هفته قبل از موعد س��فر ،بیش از  ۴ساعت در یکی از کشورهای (انگلستان،
افریقای جنوبی ،آنگوال ،آرژانتین ،بولیوی ،بوس��اوانا ،برزیل ،بوروندی ،کیپ ورد،
ش��یلی ،کلمبیا ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اکوادور ،اسواتینی ،گینه فرانسوی،
لسوتو ،گویان ،ماالوی ،موریتانی ،موزامبیک ،نامیبیا ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،رواندا،
سیشیل ،س��ورینام ،تانزانیا ،اوروگوئه ،ونزوئال ،زامبیا ،زیمبابوه) اقامت داشتهاند،
ت��ا اطالع ثانوی امکان ورود به جمهوری اس�لامی ایران را ندارند و پذیرش آنها
در فرودگاه کش��ور مبدأ ممنوع اس��ت .ذیبخش تصریح کرد :کلیه اتباع ایرانی و
خارجی که قصد س��فر به جمهوری اس�لامی ایران را دارند ،ملزم به ارائه گواهی
تست مولکولی ( )RT-PCRمنفی از نظر کووید  ۱۹با مدت اعتبار حداکثر ۹۶
ساعت از آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدأ به زبان انگلیسی
یا مورد تایید کنسولگری ،پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدأ هستند
و هزینه تست مولکولی ( )RT-PCRبرعهده مسافر است.
س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری همچنین درب��اره آخرین وضعیت
پروازهای خوزس��تان ،اعالم کرد :باتوجه به گس��ترش ش��یوع کرونای انگلیسی
در خوزس��تان پروازهای این استان ،ش��امل فرودگاههای اهواز ،آبادان ،ماهشهر،
دزفول و آغاجاری به یکسوم کاهش یافت.
وی گفت :کلیه مس��افران که قصد س��فر از مبدأ و مقصد استان خوزستان را
دارند ،باید قبل از سوار شدن به هواپیما آزمایش  PCRمنفی از نظر کووید ۱۹
با اعتبار حداکثر  ۷۲ساعت را ارائه دهند.
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