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به��ار  ۱۴۰۰با آغ��از موج چه��ارم کرونا همراه ش��د .ورود
اس��تانهای کش��ور یکی پس از دیگری به موج چهارم کرونا
تایید ش��د .آم��ار فوتیهای کرون��ا هم ک��ه روز  ۱۳فروردین
برای نخس��تینبار سهرقمی ش��دهبود ،در شنب ه کاری ۱۴۰۰
نی��ز همچنان س��هرقمی مان��د و  ۱۲۳خانواده دیگ��ر داغدار
عزیزانشان شدند .وضعیت کشورهای همسایه از جمله ترکیه
توآمد با این همسایهها بهویژه در ایام
هم هشدارآمیز شد و رف 
نوروز سرانجام کار دستمان داد تا آنجا که وزیر بهداشت دست
به دامن وزیر کش��ور و فرمانده قرارگاه عملیاتی س��تاد مبارزه
ب��ا بیماری کرونا ش��د و در نامهای به وی خواس��تار توقف یک
توآمد با ترکیه شد .تعداد شهرستانهای نارنجی
هفتهای رف 
و قرمز به حد نهایت رسیده و دیگر شهری در نقشه کشور آبی
باقی نماندهاست .روند بستری در بیشتر نقاط کشور بهسرعت
افزایش��ی اس��ت و آنطور که وزیر بهداشت گفته ،باید منتظر
نقشه سیاه برای کشور بود.

 همه مراکز استانها قرمز هستند

چند روزی بیش��تر از ش��روع سال نگذش��ته بود که وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی با اعالم آخرین وضعیت
رنگبندی شهرهای کشور از قرمز شدن وضعیت کرونا در همه
مراکز استانها و کالنشهرها خبر داد.
نقش��ه رنگ بندی شهرهای کشور از نرم افزار ماسک وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نشان میدهدبهجز مناطق
کوچکی در شرق کشور ،تقریبا همه کشور و بهویژه همه مراکز
استانها و کالنشهرهای کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار
گرفتهاند.
در رنگبندی جدید کرونایی ش��هرهای کشور ،همه مراکز
اس��تانها ش��امل اردبیل ،تبری��ز ،ارومیه ،س��نندج ،همدان،
کرمانش��اه ،اهواز ،بندرعباس ،بوشهر ،ش��هرکرد ،یزد ،رشت،
گرگان ،س��اری ،س��منان ،مش��هد ،زاهدان ،کرمان ،یاسوج،
بیرجند ،بجنورد ،قزوین و قم که تا هفته دوم فروردین نارنجی
یا زرد بودند به جمع ش��هرهای قرمز اضافه ش��دند .بسیاری از
این شهرها در رنگ بندی ایام نوروز آبی بودند.
اخبار و گزارشها از سراس��ر کش��ور حکایت از آن دارد که
موج چهارم کرونا قدرتمندتر از گذشته در حال چرخش است
و نمودار ابتال و بستری کرونا با شیب تند صعودی امتداد و همه
اس��تانها با افزایش جدی فوتیها ،بیماران بستری و سرپایی
مواجه هستند.
خیز چهارم کرونا از فروردین امس��ال تا حدی پیش رفت که

عکس :آیدا فریدی

مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ،راهآهن
را بهعنوان یک شریک تجاری برای این مجموعه
دانس��ت که در طول  ۵۰سال گذشته به ارسال
س��نگ از این منطقه به مناطق مختلف کش��ور
کم��ک کرد .وی اظهار کرد :ب��ا همکاری خوبی
که بی��ن دو مجموعه ب��وده ،راهآهن در کاهش
هزینههای شرکت نقش موثری ایفا کرده است.
ب��ه گ��زارش مرک��ز اطالعرس��انی ش��رکت
س��نگآهن مرکزی ،نشست مش��ترک جعفری
معاون بهرهبرداری و بازرگانی راهآهن جمهوری
اس�لامی ایران با رضا ف�لاح مبارکه مدیرعامل
مرکزی با حضو ر رحمتنژاد

ش��رکت سنگآهن
مدیرکل راهآهن استان یزد و جمعی از معاونان
و مدی��ران این مجموع��ه در س��الن کنفرانس
مدیریت برگزار شد.
این نشست به منظور افزایش بهرهوری و رفع
مش��کالت موجود برگزار شد که پس از بررسی
پیش��نهادات ،اقدامات صورت گرفته در دو طرح
کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی و پیشنهادات
به شرکت سنگآهن ابالغ شد که پس از دستور
هیاتمدیره تعیین خواهد شد.
همچنین بررس��ی آمار و عملکرد حمل ریلی
شرکت سنگآهن مرکزی در سال گذشته مورد
بررسی قرار گرفت و اصالح خطوط ریلی راهآهن
خط اتصال ایس��تگاه فرآوری ،گندله سهچاهون
به ایستگاه چغارت و ایستگاه فرآوری و گندله به
ایستگاه بیشه پیشنهاد داده شد.
رضا فالح مبارکه ،مدیرعامل شرکت سنگآهن
مرک��زی ضمن معرف��ی راهآه��ن بهعنوان یک
ش��رکت تجاری ،افزود :انتظار میرود در آینده
نیز این نقش ایفا ش��ود و در بحث نرخگذاریها
و حملونقل ریلی که بهصرفه اس��ت و از آسیب
به محیطزیس��ت جلوگی��ری میکند ،همچنان
راهآهن به شرکت سنگآهن کمک کند.
وی درب��اره اصالح خطوط ریل��ی راهآهن در
خط اتصال ایستگاههای شرکت سنگآهن بیان
کرد :باید تیم مشاور حضور یابد و تمامی جوانب
را مورد بررس��ی قرار دهد تا راهکاری مناس��ب
ارائه کند.

بار دیگر مس��ئوالن و مردم را به اعمال محدودیتها واداش��ت
و همراهی اصناف برای کنترل ویروس کرونا مش��هود اس��ت.
م��وج جدید کرونا و به دنبال آن ش��یب افزایش بیماران مبتال
به ویروس کرونا در بیش��تر مناطق کشور نسبت به پیک سوم
بس��یار تند ش��ده و افزایش بیماران ،مش��کالتی را در زمینه
بستری ش��دن آنها ایجاد کرده اس��ت و بیمارستانها به طور
م��داوم در حال افزایش تخته��ای بخشهای دیگر به بخش
کرونا هستند.
براس��اس محدودیتهای  ۱۰روزه که س��تاد ملی مقابله با
کرونا برای سراسر کشور تصویب کرد ،گروههای شغلی دو ،سه
و چهار در مناطق قرمز ،گروههای شغلی سه و چهار در مناطق
نارنجی و گروه شغلی چهار در مناطق زرد اجازه فعالیت ندارند
و در مناط��ق قرمز فقط گروه ش��غلی یک (ض��روری) مجاز به
فعالیت است.

 تمدید محدودیت تردد از مرزهای عراق

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت
کرونا گفت :با موافقت فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا
محدودیت تردد مس��افری از مرزهای مش��ترک با عراق تا ۳۱
فروردین امسال تمدید شد.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی وزارت کش��ور ،حس��ین
قاسمی اظهار کرد :براساس این تصمیم و با هدف جلوگیری از
پیامده��ای منفی محدودیتها در اجرای طرحها و پروژههای
عمرانی و سایر موارد مشابه ،تردد مسافری انجام نخواهد شد.
مدی��رکل امور مرزی وزارت کش��ور افزود :بر این اس��اس،

دارندگان پروانهه��ای اقامت معتب��ر ،روادیدهای تحصیلی،
درمانی ،س��رمایهگذاری ،بازرگانان و تاجران ،با حق کار و مهر
خ��روج و مراجعت از پلیس مهاج��رت و گذرنامه میتوانند با
مراجع��ه از مرزها تردد کنند .دبیر کمیت��ه امنیتی اجتماعی
و انتظامی س��تاد ملی مدیریت کرونا در این راستا خاطرنشان
کرد :مراتب به استانداران ذیربط و نیروی انتظامی برای اجرا
ابالغ ش��ده اس��ت .برمبنای مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا
همچنین تردد به ترکیه در قالب تورهای مس��افرتی تا اطالع
ثانوی ممنوع شده است.

 لغو تورهای ترکیه

مع��اون هماهنگ��ی وزارت کش��ور از ابالغ تصمیم س��تاد
مل��ی مدیریت کرونا ،مبنیب��ر لغو فوری ت��ور ترکیه به تمام
شرکتهای گردشگری خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنالین ،س��خنگوی وزارت کشور با اشاره
به اینکه پس از وصول نامه وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی ،درباره لغو تردد مسافری با ترکیه ،موضوع به کمیته
امنیتی اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت کرونا ارجاع
ش��د ،خاطرنش��ان کرد :جمعبندی اعضای کمیته که پس از
تعامل با  ۵نهاد تخصصی مرتبط با امور مرز ،ش��کل گرفت ،به
س��تاد ملی مدیریت کرونا ارائه و سرانجام به نهادهای ذیربط
ابالغ شد.
معاون هماهنگی وزارت کش��ور درباره تصمیم نهایی برای
اعم��ال محدودیتها در ترددهای مس��افری ب��ا ترکیه گفت:
براساس تصمیم ابالغی از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا ،مقرر

شد وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،لغو تور
ترکیه را بهسرعت به تمام شرکتهای گردشگری ابالغ کند.
معاون هماهنگی وزارت کش��ور خاطرنشان کرد :همچنین
مقرر ش��د جمعیت هالل احمر نسبت به ارتقای مراقبتهای
بهداشتی در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید کنترل
دقیق مس��افران ورودی از کش��ور ترکیه در مرزهای زمینی و
هوای��ی اق��دام عاجل کند .س��امانی افزود :براس��اس تصمیم
ابالغشده ،مقرر ش��ده است :وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی
نسبت به تعیین مراکز آزمایشگاهی موردتایید در خارج اقدام
و اطالعرس��انی الزم در ای��ن ارتباط از طری��ق وزارتخانههای
راه و شهرس��ازی و امور خارجه به ش��هروندان و ش��رکتهای
هواپیمایی انجام میش��ود تا پس از اطالعرس��انی الزم ،افراد
صرفا با ارائه گواهی سالمت معتبر مورد تایید وارد کشور شوند.


سخن پایانی

آما ره��ای صع��ودی تع��داد مبتالیان ب��ه کرونا در
ترکیه نش��انگر این اس��ت که این کش��ور همسایه در
آس��تانه پیک حاد کرونا قرار دارد .ش��مار مبتالیان در
این کش��ور به طور نگرانکنندهای رو به رش��د اس��ت
یش��ود تنها در مدت یک ش��بانهروز
به طوری گفته م 
تعداد مبتالیان به کرونا به  ۳۲هزار نفر رس��یدهاست.
در چنین ش��رایطی و با پیشبینی قبلی ،سعید نمکی
وزیر بهداش��ت خواستار لغو هرگونه سفر به این کشور
شد .وی با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید۱۹-
در ترکیه با ویروس موتاسیونیافته ،در نامهای به وزیر
کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری
کرون��ا ،بر ضرورت توقف ی��ک هفتهای ایاب و ذهاب از
طری��ق مرزهای هوای��ی و زمینی با کش��ور نامبرده و
لزوم همکاری اس��تانداران در این زمینه ،تاکید کرد.
یش��ود که پیش از
این درخواس��ت در حالی مطرح م 
این نیز س��تاد ملی مقابله با کرونا به هش��دارهای وزیر
بهداشت چندان توجهی نشان ندادهبود .نمونه بارز این
بیتوجهی را در ماجرای ممنوعیت سفرهای نوروزی
ش��اهد بودیم و حاال پیامده��ای آن گریبانگیر مردم و
نظام س�لامت شده و بهار  ۱۴۰۰را با موج چهارم کرونا
همراه کردهاست؛ امری که شاید قابل پیشگیری بود.

