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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :مردم بدانند وسیلهای برای آزمایش واکسن نیستند؛

دنبال خرید واکسن مطمئنی هستیم

قاضیزاده هاشمی خبر داد؛

بازگشاییمدارس
با جمعیت کم در مناطق آبی

رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا برای خرید
واکسن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله به هر قیمتی و برخالف
همه مشکالت ،آن را تأمین خواهیم کرد ،گفت :ما زودتر از این هم
میتوانستیم واکسن وارد کنیم و واکسنهایی در اختیار ما بود ،اما
واکسنها متعلق به شرکتهایی بودند که میخواستند آن را روی مردم
ما آزمایش کنند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی دیروز شنبه در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا ،به همکاری مردم و مراعات پروتکلها برای کاهش روند
شیوع این ویروس در کشور اشاره کرد و گفت :در مجموع آمار امروز نشان
میدهد تالش انجام گرفته در آذر ماه شرایط مناسبتری به وجود آورد و

 ۸۰درصد بستریها و  ۷۰درصد فوتیها کاهش یافته است .البته به آن
نقطه مطلوب نرسیدیم و برای رسیدن به نتیجه هنوز باید تالش خود را
ادامه دهیم ،اما شرایط بسیار بهتر شد.
وی ادامه داد :همکاری مردم باعث شد امروز در مصوبات ما یک
وضعیت جدید تصویب شود و آن وضعیت «شهرهای آبی» برای مناطق
زردی بود که تعداد کرونای مثبت آن ۲ ،در  ۱۰۰هزار است و شرایط نزولی
دارند .در این مناطق آبی تقریبا همه کسب و کارها فعالیت میکنند و در
مناطق زرد هم با مراعات پروتکلهای شدید ،کسب و کارها فعالیت خود
را ادامه خواهند داد.
روحانی با بیان اینکه بسیار مهم است شرایطی که امروز به آن رسیدیم

پایدار بماند و به شرایط گذشته در ماههای پایانی سال بازنگردیم ،گفت:
باید اقدامات پیشگیرانه را برای اینکه وارد موج چهارم نشویم تا پایان سال
مشکل نداشته باشیم ،ادامه دهیم .ما برای موفق شدن در برابر این ویروس
باید مجموعه کارهایی انجام دهیم که اگر هر یک از این مجموعهها آسیب
ببیند ،ما را با خطر مواجه میکند .یعنی همانطور که ماسکزدن ضروری
است ،رعایت فاصلهگذاری و دورهمی و اجتماعات هم به همان نسبت
ضروری است .پس باید مراقبت کنیم که اجتماعاتی تشکیل نشود ،هرچند
که در روزهای اخیر شاهد تجمعاتی بودیم و خیلیها از این موضوع گالیه
کردند.
ادامه در همین صفحه

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :در جلسه ستاد مقرر شد در مناطق آبی که
مناطق کمخطر است ،مدارس با جمعیت کم ،شروع به فعالیت کنند.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز (شنبه) در
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد ،گفت :گزارشی که
وزارت بهداشت از آخرین وضعیت کرونا در کشور ارائه کرد نشان دهنده وضعیت ناپایدار
در شمال کشور است که به نظر میرسد تیمهای اضطراری که قب ً
ال گفتهشده باید با قوت
و سرعت بیشتری عمل کنند وگرنه ممکن است کرونا به کل کشور سرایت پیدا کند.
وی در مورد برنامه واکسیناسیون نیز گفت :در مورد پلتفرمهایی که وجود دارد ،چه
تولیدات خارجی و چه تولیدات داخلی و چه تولید مشترک و اینکه به چه نحوی برای
گروههای اجتماعی واکسیناسیون انجام شود پیشنهادم این است که با توجه به کمبود
تعداد واکسن ،آنهایی که سابقه بیماری کرونا دارند و سطح ایمنی مناسب دارند ،باید در
اولویت بعدی قرار بگیرند و در اولویت اول باید به آن افراد پرخطری که بیماری را نگرفتند،
واکسن بزنیم تا به اندازه افرادی که این بیماری را گرفتهاند سطح ایمنی آنها نیز افزایش
پیدا کند و بعد کل جمعیت را واکسیناسیون کنیم.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد طول مدت تولید واکسن ،اظهار داشت :مسئله
مهم این است که با این حجم تولید واکسنی که پیشبینی میکنند ،ممکن است  ۱۵ماه
طول بکشد که دوره طوالنی است و باید این روند تسریع داده شود و به افزایش حجم
تولید داخل کمک کنیم تا در یک دوره دوسهماهه و حداکثر چهارپنجماهه این حجم از
واکسن تولید و تزریق شود.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه باید بیش از پیش به تولید واکسن ایرانی کرونا
توجه شود ،اظهار داشت :همه دستگاه های تحقیقاتی و اجرایی کشور باید همه امکانات
خود را بسیج کنند تا بتوانیم در روند تولید اولیه و تولید انبوه واکسن کرونا شتاب بدهیم؛
ما هم در مجلس به عنوان نهاد نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز اظهار داشت :در این جلسه قرار شد در مناطق
آبی که مناطق کمخطر است ،مدارس با جمعیت کم شروع به فعالیت کنند و در مناطق
زرد و آبی ،پایه اول و دوم ابتدایی و همچنین دروس کارگاهی و عملی شروع به کار کنند،
اتفاق خوبی است و امیدوارم پروتکلها رعایت شود و باعث خیزش دوباره بیماری کرونا و
موارد انگلیسی و اروپایی در کشور نباشیم تا دوباره ما را به آن فاز نامناسب نبرد.
نایب رئیس اول مجلس با اشاره به گلهمند بودن وزارت بهداشت از تجمعات و عدم
رعایت پروتکلها توسط برخی از مسئولین گفت :توجه داشته باشیم که رعایت قانون در
همه امور و دستوراتی که مقام معظم رهبری میدهند باید باشد وگرنه نمیتوان گفت که
فقط در حوزه بهداشت قانونمدار باشیم و در سایر موارد قانونمدار نباشیم.

رایگان شدن برق پنج میلیون مشترک در کشور

گفتگو با یکی از داوطلبان محک در روزهای شیوع
بیماری کرونا:

جهانگیری:بنزین داخلی مشتری زیادی در دنیادارد

همراهی داوطلبان با
کودکان محک از راه دور

پیش از شیوع کرونا ،محک هر هفته میزبان گروهی از داوطلبان کار با بیمار
بود که وارد بخشهای بستری بیمارستان میشدند و برای لحظاتی کمک میکردند
تا سختی و کسالت حاصل از بیماری فراموش شود .با شیوع این ویروس به دلیل
ضعیف بودن سیستم ایمنی کودکان مبتال به سرطان رفت و آمد به بخشهای بستری
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان ،محدود شد .اما از آنجا که محک همیشه
در بنبستها به دنبال راه دیگری است ،فعالیتهای کار با بیمار و هنردرمانی رنگ و
بوی دیگری به خود گرفت و همین موضوع فرصتی شد تا دامنه فعالیتها گستردهتر
شود و تمامی کودکان تحت حمایت محک در سراسر ایران بتوانند به صورت مجازی
از این خدمات بهرهمند شوند .این روزها تهیه فیلمهای آموزشی در زمینه سرگرمی و
قصهخوانی یکی از دغدغههای داوطلبان این مؤسسه است .افرادی که هر کدام روایت
جالبی از فعالیت نیکوکارانهشان زیر سقف محک دارند.
«بهاره حسینی» ،داوطلب هنردرمانی و قصهخوانی محک با روایت آغاز کار
داوطلبانه خود برای همراهی با کودکان مبتال به سرطان در مسیر مبارزه با بیماری،
که در نهایت منجر به تغییر مسیر شغلیاش شد ،گفت« :تقریبا چهار سال پیش
وقتی مشغول فعالیت در یک پروژه تحقیقاتی بودم با محک آشنا شدم .همکارانم
مرا ترغیب کردند تا در این مؤسسه به فعالیت داوطلبانه بپردازم .با توجه به روحیه
حساسی که داشتم در ابتدا مخالفت کردم .اما پس از یک سال ،به عنوان داوطلب در
واحد حسابداری محک مشغول به کار شدم .مدتی نگذشت که آموزش اصول رایانه
به کودکان مبتال به سرطان در دستور کار واحد خدمات حمایتی و داوطلبان این
مؤسسه قرار گرفت و چون این موضوع مرتبط با تخصصم بود ،آن را پذیرفتم .برای
این کار ابتدا دورههای کار با بیمار مبتال به سرطان را زیر نظر واحد روانشناسی محک
گذراندم .میتوانم بگویم درست همینجا بود که مسیر زندگیام تغییر کرد».
وی در خصوص افزایش عالقهمندیاش به حوزه کار با بیمار افزود« :پس از
گذشت مدتی از فعالیتم در حوزه کار با کودکان مبتال به سرطان ،به مربیگری کودک
عالقهمند شدم و دورههای آموزشی پیشرفته در این زمینه را پشت سر گذاشتم .شغل
قبلی خودم را که پژوهش و مشاوره مدیریت بود ،رها کردم و این روزها مشغول
تدریس به کودکان و نوجوانان در زمینههای موسیقی و خالقیت هستم».
بهاره حسینی که در زمان کار با کودکان مبتال به سرطان به ادبیات کودک و
قصهخوانی عالقهمند شد ،در خصوص چگونگی فعالیت داوطلبانهاش پس از شیوع
کرونا ادامه داد« :با شیوع ویروس کرونا فعالیتهای داوطلبانه در محک با تغییراتی
متناسب با شرایط روز جامعه همراه شد .به عنوان مثال در این روزها با ارسال
فیلمهای آموزشی موسیقی را به کودکان مبتال به سرطان آموزش میدهم و برایشان
قصه میخوانم».
این روزها یکی از فیلمهای آموزشی خانم حسینی با استقبال زیاد کودکان
محک رو به رو شد .در این فیلم او با نواختن ساز کودکانه بلز ،شعری را درباره یک
خرگوش خواند و یکی از فرزندان محک که در بیمارستان امام علی استان البرز درمان
میشود ،با شنیدن این قصه ،نقاشی آن را به تصویر کشید .او درباره ایده این فیلم
گفت« :حدود یک سال در مهدکودکی کتابدار بودم و در آن زمان با مشاهده رفتار
کودکان در انتخاب کتاب ،متوجه شدم خرگوش حیوان مورد عالقه دخترها است.
آنها با شخصیتهای داستانی این حیوان ارتباط زیادی برقرار میکنند .برای همین
از موسیقی و خرگوش کمک گرفتم تا ارتباط الزم در این زمینه با کودکان در حال
درمان برقرار شود .در نهایت بازخوردی که گرفتم مرا شگفتزده کرد».
داوطلب هنردرمانی محک در پایان با بیان تجربیاتش در زمینه کار با کودکان
مبتال به سرطان افزود« :تجربه کار با کودکان مبتال به سرطان این موضوع را به من
ثابت کرد که آنها زندگی و کودکی را بسیار دوست دارند .برای همین تمام قدرتشان
را برای مبارزه با بیماری به کار میگیرند .در عین حال موسیقیهای شاد و هیجانانگیز
آنقدر برایشان جذاب است که میتواند روحیهشان را بازسازی کرده و آنها را به دنیای
دیگری به جز فضای بیمارستان ببرد .من معتقدم آنها با استفاده از هنر میتوانند
امیدوارانهتر برای رسیدن به فردایی روشن تالش کنند .در این میان وظیفه ماست که
در این مسیر سخت همراهشان باشیم .امیدوارانه انگیزه بدهیم و کمک کنیم تا روزی
نهچندان دور ریشه بیماری سرطان برای همیشه خشک شود .بیجهت نیست که ما
در محک باور داریم که سرطان پایان کودکی نیست».
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معاون اول رئیس جمهور گفت :بنزین و گازوییل
مصرفی کشور برخوردار از باالترین استانداردهای دنیاست و
مشتریان پروپاقرص جهانی دارد.
اسحاق جهانگیری صبح دیروز (شنبه) در مراسم آغاز
عملیات اجرایی شارباغ حضرت زهرا (س) و بهره برداری
از فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار این طرحها را مهم
و کاربردی در منطقه جنوب تهران که نیازمند خدمات
بیشتری است ،توصیف کرد و گفت :قطعاً اجرای طرحهای
مهم این چنینی موجب افزایش تسهیالت رفاهی و ایجاد
امکانات ورزشی و آموزشی در شهر تهران میشود و میتواند
در زندگی مردم تحول ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تشکر از مجموعه
مدیریت شهری و شهردار و شورای شهر تهران اظهار
امیدواری کرد ،اجرای چنین طرحهای زیبایی باعث شود
تا هر کس به تهران بیاید بتواند از این مجموعههای زیبا
بازدید و از آن بهره مند شود.
وی با اشاره به ایجاد تأسیسات خطوط مترو در تونل
زیرزمینی قطار تهران تبریز از مدیریت راه آهن کشور
خواست تا با هماهنگی بیشتر با مسئوالن شهرداری این
امکانات را در اختیار مردم تهران قرار دهد.
جهانگیری افزود :امکانات همه دستگاهها اعم از راه

ادامه از همین صفحه
رییس جمهور یادآور شد :من یک
مثالی دارم که البته آن را برای مسائل
امنیتی مطرح میکنم اما در موضوع
سالمت هم میشود به آن اشاره کرد به
خصوص که سالمت مردم نیز موضوعی به
اهمیت همان امنیت است؛ آن مثال این بود
که میگفتم اگر در این زنجیره این اقدامات،
یک حلقه سست یا ضعیف شود معنایش
ضرب شدن همه اقدامات انجامشده تا
کنون در صفر است .ضرب یک عدد در صفر
برابر با صفر میشود و یعنی همه اقدامات،
نتیجه صفر دارند.
وی افرود :در موضوع رعایت
پروتکلهای بهداشتی هم همین است؛
همه اینها حلقههایی را تشکیل میدهند
که مانع گسترش این ویروس شوند و اگر
هر یک از این حلقهها ضعیف شود ،کل
مدیریت را از بین میبرد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه
مجموعه اقدامات باید مورد مراعات و
استمرار ما باشد ،گفت :وقتی ناچاریم
محدودیتهای شدید را اعمال کنیم،
مشکالت فراوانی در زندگی و اقتصاد و
فرهنگ جامعه ایجاد میشود .باید کاری
کنیم زمان محدودیتهای شدید را با
همکاری با همدیگر به حداقل ممکن
کاهش دهیم.
روحانی یادآور شد :ما وقتی ناچاریم
محدودیتهای شدید را اعمال کنیم،
مشکالت فراوانی در زندگی و اقتصاد و
فرهنگ جامعه ایجاد میشود .پس باید
کاری کنیم زمان محدودیتهای شدید را
با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن
کاهش دهیم.
رییس جمهور گفت :نکته دیگر که

آهن و شهرداری متعلق به ملت ایران است و باید ظرف
یک تا دو هفته آینده با هماهنگی زمینه الزم برای استفاده
از خطوط مترو فراهم شود تا مردم از این سرمایه گذاری
بهره مند شوند.
معاون اول رئیس جمهور با گرامی داشت یاد و
خاطره شهدا که جان خود را برای ماندگاری کشور و نظام
جمهوری اسالمی فدا کردند ،گفت :باید از تمام ظرفیتها
برای حفظ آرمان ،نام و یاد شهدا استفاده کنیم و نامگذاری
بزرگراههای شهری به نام شهدا اقدام ارزشمندی است.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اجرای
کارهای بزرگ در پایتخت همچنان مشکالت بزرگی
نظیر ترافیک ،آلودگی هوا و توزیع نامناسب امکانات
وجود دارد ،گفت :اگر طرحها با رویکرد مناسب و برنامه
ریزی دقیق انجام میشد باید هر سال بخشی از مشکالت
کاسته میشد اما به نظر میرسد موازی با این طرحها
اقداماتی انجام دادهایم که آثار مثبت طرحهای انجام
شده را از بین برده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه آلودگی هوا موضوعی
جدی است که در رابطه با آن کارهای پراکندهای انجام
شده است ،اظهارداشت :امروز بنزین و گازوئیل مصرفی
در کشور از استانداردهای دنیا برخوردار است بطوریکه
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در دوران تحریم فرآوردههای نفتی ایران به ویژه بنزین
مشتریان پروپاقرص خود را دارند که دلیل آن استاندارد و
کیفیت خوب این محصول تولیدی ایران است.
وی ادامه داد :در تولید خودرو هم مشکالتی وجود
دارد که البته از حجم آن کاسته شده است ،در زمان تصدی
وزارت صنایع از افتخارات ما متوقف کردن تولید پیکان
به دلیل نداشتن ایمنی و استانداردهای الزم بود و برخی
خودروهای جدید وارد خطوط تولید شدند ،البته قرار بود
تولید برخی خودروهای آالینده هوا متوقف شود و باید
مسئوالن در این خصوص توضیح دهند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :همه دستگاهها
در موضوع آلودگی هوای پایتخت و کالنشهرها با یکدیگر
همکاری کنند و هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد .در خصوص
موضوع سوزاندن مازوت برای نیروگاهها نیز باید گفته شود
که هیچکدام از نیروگاههای تهران ،کرج و شهرهای اطراف
از سوخت مازوت استفاده نمیکنند .در سال  ۹۲حدود
 ۴۸درصد سوخت نیروگاهها به کشور از گاز بود ،امسال
با وجود افزایش مصرف خانگی سوخت بیش از  ۷۰درصد
نیروگاههای کشور گازی است.
جهانگیری خاطر نشان ساخت :اولویت نخست ما در
این شرایط قطع نشدن آب ،برق و گاز مشترکان خانگی بود.

دنبال خرید واکسن مطمئنی هستیم
بسیار مهم است و در این جلسه درباره آن
تصمیمات خوبی اتخاذ شد ،مسئله واکسن
است .یکی از مطالبات مردم این است که
سریع تر بتوانیم واکسن مورد اطمینان را
در اختیار مردم قرار دهیم و مرجع ما در
واکسن سازمان بهداشت و درمان است.
ما در داخل هم به دنبال این هستیم که
هرچه سریعتر واکسن را به نتیجه برسانیم
که البته اقدامات خوبی انجام گرفته است.
در خارج هم علیرغم همه محدودیت ها و
همه مشکالت دنبال این هستیم که بتوانیم
واکسن مطمئنی را خریداری و وارد کشور
کنیم .وی افزود :ما برای خرید واکسن بیش
از  ۴۰روز گرفتار نقل و انتقال پول بودیم.
یکی از موارد و مثالهای بسیار روشن
جنایتی که آمریکا علیه ملت ایران انجام
داد ،در تهیه واکسن کرونا بود.
روحانی تصریح کرد :آمریکاییها برای
جابهجایی پول به حساب شرکتی جهت
اینکه زمان نوبتمان ،واکسن کواکس را
خریداری و وارد کشور کنیم مشکالت
زیادی ایجاد کردند اما دولت با همه این
مشکالت اقدامات الزم را انجام داد .یعنی
چه آنجایی که واکسن مشترک میخواهیم
بسازیم چه واکسن بخواهیم بخریم و چه
در داخل تولید کنیم ،هر جا ارز و ریال نیاز
بوده دولت بدون هیچ مضایقهای علیرغم
همه سختیها در این زمینه با دست باز
وارد شده است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای
ساخت واکسن یا برای خرید واکسن هر
ارزی و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله به
هر قیمتی و برخالف همه مشکالت ،آن
را تأمین خواهیم کرد ،گفت :ما زودتر از
این هم میتوانستیم واکسن وارد کنیم
و واکسنهایی در اختیار ما بود ،اما

چکهای جدید
فعال به بازار
نمیآیند

واکسنها متعلق به شرکتهایی بودند که
میخواستند آن را روی مردم ما آزمایش
کنند .به ما پیشنهاد دادند و وزارت بهداشت
درمان به حق نپذیرفت و قبول نکرد.
وی یادآور شد :البته برخی کشورها
قبول کردند که کاری به آنها نداریم؛
بنابراین مردم ما مطمئن باشند آنها وسیله
آزمایش برای شرکتهای سازنده واکسن
قرار نخواهند گرفت.
روحانی با اشاره به چگونگی روند
واکسیناسیون و اولویتهای مشخصشده
در این زمینه ،گفت :در این سند چهار
فاز مدنظر قرار گرفته است؛ وقتی واکسن
در اختیار ما قرار بگیرد در فاز اول ،اجرای
این واکسیناسیون برای حدود یک میلیون
و  ۳۰۰هزار نفر خواهد بود که متشکل
از کادر درمان که در خط مقدمند و
افرادپرخطر است که در سرای سالمندان
هستند یا جزو معلولین و جانبازان محسوب
میشوند .بنابراین افراد پرریسک و کادر
درمانی جزو فاز اول و گروه اول خواهند بود.
وی با بیان اینکه فاز دوم جمعیت
باالتری را در برمیگیرد ،گفت :در فاز دوم
حدود  ۱۲میلیون نفر جمعیت که سن آنها
باالست و یا بیماری زمینهای دارند و یا هر
دو در اولویت خواهند بود .در فاز سوم و
چهارم هم حدود  ۱۹میلیون نفر را در بر
میگیرد؛ تالش ما این است که فازها کوتاه
شود و در حداکثر زمان آن را اجرا کنیم
و امیدواریم امسال و سال آینده این کار
انجام شود.
روحانی ادامه داد :البته حتی اگر
واکسن در اختیار قرار بگیرد واکسیناسیون
و اجرای آن این گونه نیست که در یک
لحظه یا در یک روز انجام شود .اگر بخواهیم
به  ۶۰میلیون نفر واکسن بزنیم؛ یعنی در

دو نوبت  ۱۲۰میلیون بار باید این واکسن
تزریق شود .با توجه به مکانهای مختلف و
با شیوههایی که داریم این تزریق زمانبر
است .اگر روزی هزار نفر هم کار واکسن
را انجام دهند با توجه به  ۶۰میلیون
نفر حدود چند ماه زمان می برد که این
موضوعات در سند امروز مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور تاکید کرد :اگر در روز
به  ۵۰۰هزار نفر واکسن تزریق و این عدد
ضرب در  ۶۰میلیون شود ،تزریق واکسن
 ۳ماه زمان میبرد و اگر بخواهد دوبرابر
شود ،زمان انجام آن هم دوبرابر خواهد شد.
بنابراین تزریق واکسن و اجرای آن زمانبر
است که همه این موارد در سند امروز مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مردم شایعات
را در زمینه واکسنها قبول نکنند ،گفت:
شایعه میکنند فالنجا واکسن دارند،
فالنجا واکسن عرضه شده است و مردم
را با این شایعات درگیر میکنند .مردم
به متخصصان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،قرارگاه عملیاتی و ستاد
گوش بدهند و فریب افراد سوءاستفاده گر
در این شرایط را نخورند.
روحانی گفت :خرید واکسن و تهیه آن
هم جزو اولویتهایی است که انجام میشود
و انشاءاهلل در زمان آن با شرایطی که اعالم
میشود ،در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؛
ضمن اینکه اگر واکسن آمد و تزریق آن
شروع شد بهمعنای کنار گذاشتن پروتکلها
نیست .این پروتکلها باید ماهها ادامه پیدا
کند ،چرا که اگر خود واکسن حتی اثر
صد درصدی داشته باشد که نسبت به آن
مطمئن نیستیم ،اثرگذاری آن زمان میبرد
و بعد از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود.
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خبر
امضای تفاهمنامه همکاری هتلهای فرودگاهی با
نمایشگاه شهر آفتاب؛

هتلهای  Novotelو Ibis
مراکز اقامتی نمایشگاه بین المللی
شهر آفتاب شد

با امضای تفاهم نامه همکاری بین
هتلهای فرودگاهی امام خمینی(ره) و
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب ،از هتلهای
 Novotelو  Ibisبه عنوان مراکز اقامتی
مسافران و بازدیدکنندگان مجموعه
نمایشگاهی شهر آفتاب استفاده می شود.
تفاهم نامه مذکور بین سمانه یوسفی
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا
زیگورات وابسته به شرکت «سمگا» از
زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری و
محمدرئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه بین
المللی شهر آفتاب امضا شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی
گردشگری ،مدیرعامل شرکت توسعه
گردشگری آریا زیگورات در خصوص این
تفاهم نامه گفت :قرار است از سال 1401
نمایشگاه بینالمللی تهران به مجموعه
نمایشگاهی شهر آفتاب منتقل و نمایشگاه
های داخلی و بینالمللی در شهر آفتاب
برگزار شود.
سمانه یوسفی افزود :طبق این تفاهمنامه
با معرفی شرکت نمایشگاه بینالمللی
شهرآفتاب ،مجموعه هتلهای بینالمللی
فرودگاهی امام(ره) بر اساس تعرفههای
اعالمی و با هزینه مناسب ،امکانات رفاهی
و اقامتی موجود را در اختیار مجریان
نمایشگاهی قرار میدهد.
وی ادامه داد:همچنین به منظور
رفاه بیشتر ،سرویس رایگان بین نمایشگاه
بینالمللی شهرآفتاب و هتلهای بین المللی
فرودگاهی (هتلهای  Novotelو ) Ibis
برقرار خواهد شد.
ایجاد فضای اقامتی و رفاهی برای مجریان،
غرفه داران ،میهمانان و بازدیدکنندگان
نمایشگاهی که از داخل و خارج کشور که در
زمان برگزاری نمایشگاهها در مجموعه نمایشگاه
بینالمللی شهرآفتاب شرکت می کنند ،از
اهداف امضای این تفاهم نامه است.
این گزارش حاکیست :هتلهای
فرودگاهی در جوار فرودگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) واقع شده و با توجه به نزدیکی
بعد مکانی و زمانی ،میتواند خدمات مناسب
اقامتی و رفاهی را در اختیار نمایشگاه
بین المللی شهرآفتاب قرار دهد.

