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جلسه سه وزیر برای رونق گردشگری پساکرونا
جلســه مشــترک وزرای امــور خارجــه ،بهداشــت و درمــان
و میــراث فرهنگــی و گردشــگری امــروز در محــل وزارت
امــور خارجــه برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بهــرام عیناللهــی وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایــن جلســه بــا بیــان
اینکــه هــر کســی کــه میخواهــد وارد کشــور شــود بایــد
حتمــاً دو دوز واکســن کرونــا را تزریــق کــرده باشــد،
گفــت :تالشمــان ایــن اســت کــه بــا هماهنگــی وزارت
امــور خارجــه و وزارت گردشــگری موضــوع دیپلماســی
ســامت را تقویــت کنیــم و بتوانیــم خدمــات بیشــتری
را بــه کســانی کــه بــه کشــورمان بــرای دریافــت تســهیالت
بهداشــتی مراجعــه میکننــد ،ارائــه کنیــم .بــه گفتــه وی،

مجموع مبتالیان
دوشنبه
1400 /7/26

5796659
نـفـر

مبتالیان جدید در
 24ساعت گذشته

11844
نـفـر

بستری
1804

سرپایی

«مــا بــه تمــام دانشــکدههای علــوم پزشــکی در مرزهــا
اعــام کردهایــم کــه موضــوع گردشــگری ســامت را راه
بیندازنــد .در شــهرهای بــزرگ نیــز ظرفیتهــای خوبــی
بــرای گردشــگری ســامت وجــود دارد و میتوانیــم از ایــن
ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده کنیــم ».عــزتاهلل ضرغامــی
وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی نیــز
تأکیــد کــرد« :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع گردشــگری
و همچنیــن اهمیــت رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
و تنظیــم مقــررات در ایــن زمینــه آییننامــهای در ایــن
زمینــه تدویــن شــده کــه ابــاغ میشــود .در ارتبــاط بــا ایــن
آییننامــه عوامــل مؤثــر در گردشــگری توجیــه شــدهاند و
در ایــن زمینــه آموزشهایــی بــه آنهــا در حــال ارائــه شــدن

اســت و مــا در تــاش هســتیم تــا بتوانیــم گردشــگری را هــر
چــه زودتــر از ســر بگیریــم و زمینههــای الزم بــرای صــدور
ویــزای گردشــگری در تمــام حوزههــای مرتبــط فراهــم
شــود ».امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه کشــورمان
هــم در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه از برنامههــای دولــت
ســیزدهم در عرصــه سیاســت خارجــی و دیپلماســی
عمومــی توســعه گردشــگری اســت ،گفــت« :توســعه
گردشــگری منجــر بــه ارزآوری در کشــور شــده و هــم
اقدامــی فرهنگــی در راســتای شناســاندن ظرفیتهــا و
توانمندیهــای کشــور اســت».
از ســوی دیگــر اکبــر غمخــوار عضــو هیــأت مدیــره
جامعــه تورگردانــان ایــران بــا اشــاره بــه تدویــن پروتــکل
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ســفر بــه ایــران بــرای گردشــگران خارجــی بــا همــکاری
وزارتخانههــای بهداشــت ،امــور خارجــه و میــراث
فرهنگــی و گردشــگری بــا توجــه بــه نظــر مشــورتی جمعــی
از تورگردانهــا ،خبــر داد« :بــا برنامهریــزی انجامشــده
بــزودی مرزهــای ایــران بــرای ســفر گردشــگران کشــورهایی
کــه کمتریــن آلودگــی بــه کوویــد را دارنــد ،بــاز میشــود.
بــه گفتــه وی ،تمــام جزئیــات در پروتــکل ســفر بــه ایــران
مشــخص شــده اســت و بــزودی ابــاغ میشــود .براســاس
ایــن مقــررات ،تنهــا گردشــگرانی امــکان ســفر بــه ایــران را
دارنــد کــه کارت واکســن (دو دوز کامــل)را داشــته باشــند،
از طریــق آژانــس اقــدام کننــد و در هتلهــای تأییــد شــده
اقامــت داشــته باشــند».
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تاکنون
 ۳۴میلیون و  ۱۱۵هزار و ۵۸۷
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حــال حاضــر  ۹شــهر کشــور در وضعیــت قرمــز،
 ۱۰۶شــهر در وضعیــت نارنجی ۲۲۸ ،شــهر در وضعیت
زرد و  ۱۰۵شــهر در وضعیــت آبــی قــرار دارند.

