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  یاسر مختاری
ماجرای گردشگری و کرونا در ایران تبدیل 
شده  دردناک  حتی  و  پرماجرا  قصه ای  به 
است. تورهای گردشگری داخلی و سفرهای 
و  ترکیه  ازجمله  تورهای خارجی  نوروزی، 
به  آزاد  زیارتی  سفرهای  آن  مورد  آخرین 
وزارت  همزمان  نگرانی  که  عالیات  عتبات 
بهداشت و سازمان حج و زیارت را موجب 
شده اند، »گردشگری در شرایط کرونا« را به 
بیماری  متهم اصلی شکل گیری موج چهارم 
از هموطنانمان  کثیری  ابتال و فوت جمع  و 

است.  کرده  تبدیل 

درخواست وزارت بهداشت، توقف 
پروازهای هوایی به ترکیه

به گزارش خبرنگار سپید، در روزهای پایانی 
در  کرونا  بیماری  در حالی که  و  نوروز  عید 
تازه ای  این کشور خیز  از شهرهای  بسیاری 
برداشته بود، انجام تورهای گردشگری ترکیه 
، ماجرای جدیدی را در این روزهای کرونایی 
پیش چشم های نگران مردم و جامعه پزشکی 
رقم زد. این در حالی بود که بازگشت مسافران 
را  به شهرهای خود شرایط کشور  نوروزی 
خطرناک کرده و موجب شده بود تا همزمان 
شمار موارد سرپایی و بستری در بیمارستان ها 

بگیرد. پیش  را در  افزایشی  روندی 
برقراری تورهای مسافرتی به ترکیه همچنین 
موجب شد تا وزیر بهداشت نیز در نامه ای 

تورهای  توقف  خواستار  کشور  وزیر  به 
شود.  ترکیه  کشور  مقصد  به  گردشگری 
سعید نمکی چهاردهم فروردین ماه در نامه  
فضلی  رحمانی  عبدالرضا  به  خطاب  خود 
بیماری  به شیوع گسترده  توجه  »با  نوشت: 
جهش یافته،  ویروس  با  ترکیه  در  کرونا 
ضروری است، حداکثر تا 4۸ ساعت آینده 
از طریق  ایاب و ذهاب  به مدت یک هفته 
ترکیه  کشور  با  زمینی  و  هوایی  مرزهای 

شود.« متوقف 

استدالل های وزیر کشور
وزیر  از  بهداشت  وزیر  درخواست  پی  در 
به  نامه ای  در  نیز  فضلی  رحمانی  کشور، 
رئیس جمهور نوشت: » بسته شدن مرز هوایی 
ایران با ترکیه و باز بودن همزمان مرز هوایی 

سایر کشورها نظیر امارات از منظر سیاسی و 
اجتماعی در مناسبات دو کشور تبعات منفی 
تحریمی  شرایط  در  داشت.  خواهد  پی  در 
کشور فعالیت مرزها از ابعاد سیاسی، اجتماعی 
ضرورت های  با  مرتبط  مباحث  و  اقتصادی 
فوق العاده ای  اهمیت  از  شهروندان  زندگی 
مرزهای  مورد  در  امر  این  است،  برخوردار 
ایران با کشور ترکیه حساسیت بیشتری داشته 
زیرا تنها مسیر تردد به اروپا در حوزه تجاری 

است.« و مسافری 
رحمانی فضلی در ادامه نامه خود به رئیس 
جمهور نوشت: »با توجه به فراوانی پروازهای 
به  مقرون  و  دنیا  کشورهای  سایر  به  ترکیه 
صرفه بودن هزینه بلیت آنها بسیاری از ایرانیان 
)ترانزیت(  مسافرت  کشور  به  طریق  آن  از 
اطالع  بدون  تصمیم  هرگونه  لذا  می نمایند 
قبلی مشکالت متعددی را برای آنها در پی 
بدون  مسافری  تردد  توقف  داشت.  خواهد 
اطالع رسانی قبلی در حوزه اجرا نیز مشکالت 
سایر  و  انتظامی  نیروی  برای  را  متعددی 
دستگاه های مستقر در مرز به همراه خواهد 
تصمیم  آن عصر  به  توجه  عدم  قطعًا  داشت 

مواجه می کند.« با چالش  را 
رحمانی فضلی در بخش دیگری از نامه خود 
با بیان اینکه نمایندگان وزارت امور خارجه، 
وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی با 
بسته شدن مرز به دلیل تبعات سوء مختلف، 
مخالف بودند اما نماینده وزارت بهداشت پس 

گیری  تصمیم  دستگاه ها،  نظرات  استماع  از 
را منوط به هماهنگی نهایی مجدد با وزارت 
متبوع دانست، نوشت: » پس از بحث و تبادل 
قرار  اعضا  قبول  مورد  زیر  پیشنهادات  نظر، 
ابالغ  تایید حضرتعالی  در صورت  تا  گرفته 
شود: با توجه به تبعات سوء توقف تردد از 
مرزهای هوایی و زمینی با کشور ترکیه موضوع 
بسته شدن مرزها در شرایط فعلی منتفی شود. 
انجام تشدید  به  جمعیت هالل احمر نسبت 
در  ترکیه  کشور  از  ورودی  مسافران  کنترل 
کنند.  عاجل  اقدام  هوایی  و  زمینی  مرزهای 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با 
همکاری وزارت امور خارجه و وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به تعیین مراکز آزمایشگاهی 
اطالع رسانی  و  اقدام  در خارج،  تایید  مورد 
الزم از طریق وزارتخانه های راه و شهرسازی 
به شهروندان و شرکت های  امور خارجه  و 
هواپیمایی انجام شود تا افراد با گواهی سالمت 
فرهنگی  میراث  وزارت  شوند.  کشور  وارد 
ترکیه  تور  گردشگری...لغو  و  دستی  صنایع 
را به همه شرکت های گردشگری ابالغ کند.«
نامه محمود واعظی رئیس دفتر  این  از  پس 
از  وزیر کشور  به  نامه ای  در  رئیس جمهور 
ملی  ستاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  موافقت 
کرونا با پیشنهادات وزیر کشور خبر داد که 
وزیر  درخواست  رد  معنی  به  موضوع  این 

بود. بهداشت 
 19 ادامه در صفحه 

انگشت اتهام به سمت گردشگری
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سامانی: بر اساس تصمیم 
ابالغی از سوی ستاد ملی 
مدیریت کرونا، مقرر شد 
وزارت میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری، 
لغو تور ترکیه را فورًا به 

کلیه شرکت های گردشگری 
ابالغ کنند


