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وزیر بهداشت در پاسخ به خبرنگار سپید، نظر قطعی خود را درخصوص طرح ترافیک اعالم کرد 

 یاسر مختاری
آخرین آمار اعالم شده مبتالیان به کرونا و میزان 
مرگ و میر در حالی از سوی سخنگوی وزارت 
بهداشت اعالم شد، که افزایش موارد روزانه ابتال 
به مراتب بسیار بیشتر از هفته های گذشته شده 
است. این در حالیست که علی رغم هشدارهای 
داده شده از سوی مسئوالن وزارت بهداشت و 
افراد دست اندرکار مبارزه با بیماری کووید-19 
بسیاری از افراد جامعه فراموش کرده اند که یک 
بیماری بسیار واگیر همچنان روزهای اوج خود 
را می گذراند، چنانکه طی روزهای اخیر خوزستان 
در وضعیت قرمز و شش استان دیگر در مرحله 
هشدار قرار گرفتند چرا که میزان مبتالیان روزانه در 
آنها به سرعت در حال افزایش است، مراسم های 
عروسی و عذا در این مناطق افزایش پیدا کرده و 
تجمعات به حالت روزهای قبل از کرونا بازگشته 
است. این موضوع در تهران به گونه ای دیگر در 
حال بروز است و همچنان ستاد مبارزه با کرونا 
تهران بزرگ در حال هشدارهای روزانه در مورد 
بیماری  این  بیماری است و اعالم می کند  این 
را  کرونا  نباید  مردم  و  است  نشده  تمام  هنوز 

عادی جلوه دهند.
 اما در تهران تنها کرونا نیست که مشکل ایجاد 
کرده است؛ بلکه راه بندان ها در خیابان های شهر 
نیز مشکل مضاعف دیگری در تهران است. طرح 
ترافیک به درخواست شخص شماره یک نظام 
سالمت کشور سعید نمکی از تاریخ 23 فروردین ماه 
برای محافظت از شهروندان در برابر تهدیدهای 
بیماری کووید-19 لغو شد، این موضوع موجب 
کاهش تماس های فیزیکی افراد و حتی پایین آمدن 

آمار ابتالی روزانه افراد به بیماری شد. 

گره های کور ترافیکی در مقابل 
بیمارستان ها

با بازگشایی های صورت گرفته در صنوف مختلف 
و بازگشت کارمندان به اداره ها، تردد در سطح 
به  شخصی  خودروی  وسیله  به  کالن شهرها 
ویژه در تهران افزایش پیدا کرد. چنانکه موجب 
راه بندان های طوالنی به لحاظ مکانی و زمان شده 
است؛ در واقع می توان گفت:  ترافیک سنگین 
روزانه  در نقاط مرکزی و پر تردد شهر در حال 
حاضر عالوه برکرونا مشکلی است که هر روز 
شهروندان با آن مواجه می شوند. کارمندان ادارات 
یا شرکت ها که بر سر کار حاضر می شوند باید 
زمان زیادی را چه در حین عزیمت به محل کار 
و چه در حال مراجعت به منزل در ترافیک این 
روزهای تهران سپری کنند. از سوی دیگر به دلیل 
عدم وجود محل پارک اتومبیل به اندازه کافی در 
بسیاری از خیابان ها از جمله مقابل  بیمارستان ها 
گاه اتومبیل های شخصی در چندین الین در یک 
خیابان پارک کرده و تنها کانال باریکی را برای 
عبور خودروها باقی گذاشته اند. به عنوان مثال 
می توان به بیمارستان شریعتی تهران اشاره کرد که 

در بزرگراه جالل آل احمد واقع است، خودروهای 
پارک شده در مقابل این بیمارستان در الین های 
مختلف بزرگراه، عمال قاصله بین بزرگراه شهید  
از  یکی  به  را  کارگر شمالی  تا خیابان  چمران 
گره های کور ترافیک این روزهای تهران تبدیل 
کرده است. خیابان های دیگر به ویژه در محدوه 
بین بلوار کشاورز و خیابان انقالب اسالمی نیز 
وضعیتی به مراتب بدتر دارد، این محدوده که 
بیشترین بیمارستان های تهران در آن واقع بوده 
از سراسر کشور است،  آنها  و حجم مراجعان 
وضعیت بسیار نا مناسبی را برای تردد شهروندان 
و حتی خودروهای امدادی به وجود آورده است. 

تردیدها در اجرای طرح های ترافیک
اجرای  هفته  هر  تا  شد  موجب  وضعیت  این 
طرح ترافیک روزانه پیشنهاد شود. تا اینکه تعیین 
تکلیف طرح  ترافیک از سوی ستاد کرونا بر 
چنانکه  شود  گذاشته  ترافیک  شورای  عهده 
تصمیم این شورا بر آن شد تا طرح با شیوه ای 
جدید اجرایی شود. اجرای مجدد طرح ترافیک 
با سبک و سیاق جدید مطرح شد و در نهایت 
نیز ستاد ملی کرونا تصمیم گیری در مورد نحوه 
و زمان اجرای طرح های ترافیکی را بر عهده 
شورای ترافیک گذاشت، در آخرین مصوبه این 
شورا که با حضور، فرمانده پلیس راهور فاتب، 
فرمانده ستاد کرونا تهران،  شهردار تهران، رئیس 
شورای شهر، رئیس کمیسیون عمران و حمل 
نمایندگان وزارت کشور و  نقل شهرداری،  و 
استانداری تهران قرار شد طرح ترافیک و طرح 

کنترل آلودگی هوا به صورت همزمان در روز 
29 اردیبهشت ماه اجرا شود.

اگرچه این طرح از سوی شهرداری مورد تأیید قرار 
گرفته بود اما با مخالفت شخص پرویز حناچی 
شهردار و انوشیروان محسنی بندپی استانداری 
تهران تاریخ اجرای آن به روزهای بعد از عید 
فطر موکول شد. البته در همان روز بندپی اعالم 
کرد: » انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران 
اعالم کرد که طرح ترافیک تهران با توجه به شیوع 
ویروس کرونا تا اطالع ثانوی اجرای نمی شود.«.روز 
5 خرداد یعنی پس از تعطیالت عید فطر دوباره 
قرار شد این طرح در روز 6 خرداد اجرا شود، اما 
شب 5 خرداد غالمحسین محمدی رئیس مرکز 
ارتباطات شهرداری تهران با انتشار توئیتی این 
موضوع را لغو اعالم کرد و نوشت: » بنا به نظر 

غیررسمی وزیر بهداشت و به منظور رفع نگرانی 
درباره افزایش شیوع ویروس کرونا و حفاظت 
از سالمت شهروندان، با وجود مصوبات مشترک 
شورای ترافیک و مسئوالن سالمت شهر تهران، 
طرح های ترافیکی که قرار بود از 6 خرداد ماه مجدداً 
اجرا شود، تا بررسی در اولین جلسه ستاد ملی 
کرونا اجرا نخواهد شد.« پس از این توئیت رئیس 
مرکز ارتباطات شهرداری تهران، روابط عمومی 
معاونت حمل و نقل نیز در این باره اطالعیه ای 
صادر و اعالم کرد: » در حالی که برابر پنجاه و 
نهمین مصوبه شورای حمل ونقل و ترافیک شهر 
تهران که با حضور شهردار تهران، رئیس شورای 
اسالمی شهر، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر، فرمانده پلیس راهور فاتب، فرمانده 
ستاد مقابله با کرونای استان تهران و نمایندگان 
برگزار شد،  تهران  استانداری  و  وزارت کشور 
اجرای مجددا طرح ترافیک از امروز )6 خرداد 
ماه( در دستور کار قرار داشت، اما با عنایت به 
تماس تلفنی وزیر بهداشت و درمان با شهردار  
تهران و درخواست وی مبنی بر توقف اجرای طرح 
ترافیک، مقرر شد اجرای مجدد طرح های ترافیکی، 
شنبه )1٠ خرداد ماه( در ستاد ملی کرونا مطرح و 
در خصوص آن تصمیم گیری شود.همزمان مرکز 
افکار سنجی دانشجویان ایران)ایسپا( نیز با انتشار 
یک نظرسنجی در سایت خود خبر از مخالفت 51 
درصدی شهروندان تهرانی با اجرای طرح ترافیک 
داد، در حالیکه تنها 28 درصد موافق اجرای این 
طرح یا مخالف با لغو طرح در ایام کرونا بودند. 
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همراهی مشروط با شهردار تهران
نمکی: درباره سالمت مردم با احدی شوخی ندارم

وزیر بهداشت: من در 
زمینه سالمت مردم با احدی 
رودربایستی ندارم و با هیچ 

کس هم شوخی نمی کنم. 
اگر ببینم که حتی دو درصد 

بار مسافر مترو و اتوبوس 
افزایش یافته است قطعا 

اعالم می کنیم و شخصا می 
گویم که دوباره طرح ترافیک 

باید لغو شود


