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ایسپا در این باره نوشت: » 37 درصد از پاسخگویان 
گفته اند در سال جدید حداقل یک بار در ساعت 
اداری به محدوده ترافیک رفته اند و در بین کسانی 
که تجربه رفتن به محدوده داشته اند، میزان موافقت با 
اجرا نشدن طرح ترافیک 64 درصد است در حالی 
که برای کسانی که به این محدوده نرفته اند میزان 
موافقت 44 درصد است همچنین در یک سؤال 
دیگر از شهروندان پرسیده شده که آیا موافق اند طرح 
ترافیک به کلی برداشته شود. 44 درصد مخالف و 

3٠ درصد موافقند.«
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت نیز 
در همین رابطه طی توئیتی از قول وزیر بهداشت 
نوشت: » اگر اجرای مجدد طرح ترافیک باعث تراکم 
بیشتر جمعیت در اتوبوس و مترو شود حتما با آن 
مخالفیم و دوستانی که نگران مشکل ترافیک شهرها 
هستند بهتر است شیوه های دیگری را بررسی کنند.« 
از سوی دیگر زمانی که اطالعیه معاونت حمل و 
نقل شهرداری تهران مبنی بر عدم اجرای مصوبه 
طرح ترافیک منتشر شد، در شبکه های اجتماعی 
به ویژه توئیتر که عمده روزنامه نگاران و فعاالن 
سیاسی، اجتماعی و مدنی در آن عضو هستند به 
انتقاد از رویه موجود بر سر اجرا یا عدم اجرای 
طرح ترافیک و عدم یکسانی مواضع منتشره از سوی 
مسئوالن شد، این انتقادات واکنش علی اعطا عضو 
شورای شهر تهران را در پی داشت وی توئیت کرد: 
» امشب به شهردار تهران گفتم اگر حجم اخبار ضد 
و نقیض در شبکه های اجتماعی را ببینید؛ که هر 
خبر، خبر قبل را تکذیب می کند، متحیر خواهید 
شد! پیشنهاد کردم امشب، شخصا مطلبی منتشر کنند 
تا مردم تکلیف خودشان را درباره طرح ترافیک 

فردا سه شنبه بدانند .ما که نمی دانیم!«

هوای تهران از سال گذشته بهتر است
موضوع آلودگی هوا نیز یکی از بهانه های اجرای 
طرح ترافیک بود، اما امسال نسبت به سال گذشته 
هوای تهران از کیفیت مناسب تری برخوردار است، 
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، از اول فروردین 
تا 21 اردیبهشت، در سال 98، تعداد 31 روز هوای 
قابل قبول و در سال 99، تعداد 4٠ روز هوای قابل 
قبول بوده است. همچنین در این بازه زمانی در سال 
98، تهران با 21 روز ناسالم برای گروه های حساس 

و در سال 99، با 11 روز ناسالم برای گروه های 
حساس مواجه بوده است. به گزارش سپید به نقل 
از ایرنا، عباس شاهسونی رئیس گروه سالمت هوا 
و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت در این رابطه گفت» لغو طرح ترافیک در 
تهران و افزایش تردد خودروها در سال جاری 
تاثیری روی شاخص کیفیت هوا نداشته و پیشنهاد 
وزارت بهداشت این است که تا زمان کنترل کرونا یا 
افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، طرح ترافیک 
اجرا نشود.کالنشهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین 
شهر کشور وضعیتی استرتژیک و حساس نسبت 
به سایر شهرهای کشور برای کنترل کرونا دارد و 
هرگونه تراکم جمعیت یا تغییر در اجرای برنامه فاصله 
گذاری فیزیکی )اجتماعی( ممکن است منجر به 
طغیان مجدد کرونا در شهر تهران شده و با توجه 
به حجم تردد ها در این شهر باعث گسترش بیماری 

به سایر نقاط کشور شود.«

سرانجاِم رأی وزیر
هربار که سخن از طرح ترافیک می شود، تنها شهرداری 
یا راهور تنها نهادهای تصمیم گیر نیستند، این روزهای 
کرونا عمده تصمیمات کشور از مجرای ستاد ملی 
کرونا عبور می کند، پیش از این جهانپور نیز در 
گفت وگویی با روزنامه سپید نظر ستاد ملی کرونا 
مجوز اجرای هر طرحی را منوط به موافقت ستاد 
ملی کرونا دانسته بود. در این روزها که صدای ساز 
برخی از نهادها در رابطه با موضوعاتی مانند طرح 
ترافیک برخالف ارکستری است که توسط ستاد 
ملی کرونا تنظیم شده است این شائبه را به وجود 
می آورد که دیگر ستاد، مرجع تصمیم گیری نبوده 
یا اقال برخی ها نمی خواهند نت های نوشته شده 
توسط آن را بنوازند و مخالف خوانی را ترجیح 
می دهند. این موارد موجب شد تا روز دوشنبه 
12 خردادماه، حاشیه برنامه گسترش کشوری هر 
خانه یک پایگاه سالمت، خبرنگار سپید پرسشی 
را در رابطه با  نظر صریح این وزارت خانه در مورد 
اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک مطرح کند. سعید 
نمکی، در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: » موضوع 
طرح ترافیک را دوستان مطرح کردند من خدمت 
آقای شهردار هم عرض کردم که ما موافق تراکم 
جمعیت در منطقه محدوده طرح ترافیک نیستیم. 
برای ما امروز مهم ترین عامل و اولویت اصلی ما 

مهار کرونا است. آلودگی هوا آنچنان برای ما دارای 
اهمیت نیست و در واقع در حال حاضر اولویت 
اول ما نیست؛ کما اینکه امسال در تهران آلودگی 

هوای چندانی نیز گزارش نشده است.«

با وجود اجباری شدن ماسک 
خطرهمچنان مسافران را تهدید می کند

وزیر بهداشت با انتقاد ترمیم نشدن ناوگان حمل 
و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو در شرایط 
کرونای موجود گفت:» متأسفانه به ناوگان مترو 
و اتوبوسرانی، هیچ چیزی ا اضافه نشده است. 
ماسک را هم در این فضاها اجباری کردیم اما وقتی 
استفاده از ماسک در ساعات پیک، تردد اجباری 
می کنیم و مردم در گرمای هوا وارد ناوگان حمل 

و نقل عمومی می شوند، ممکن است چند دقیقه 
آن را بردارند؛ چراکه نمی توانند نفس بکشند و 
در همان لحظه می تواند ویروس را منتشر کنند.«
نمکی افزود: »بنابر این وقتی ناوگان حمل و نقل 
زمینی عمومی اعم از اتوبوس و مترو را نتوانستیم 
تأمین کنیم و تعداد اتوبوس هایی که قرار شده 
بود اضافه شوند، به ناوگان نیاورده ایم، قطعاً ما 
به عنوان متولی سالمت می ایستیم تا حداقل مردم 
بتوانند از خودروی شخصی استفاده کرده و میزان 

خطر ابتال را کاهش دهیم.«

راه آمدن وزیر با شهردار بر سر طرح ترافیک
وی با اشاره به جلسات خود با شهردار تهران و 
وزیر کشور در رابطه با آخرین تصمیمات در زمینه 
ترافیک تهران گفت:  »در جلسه ای که با شهردار 
و وزیر کشور داشتیم، آنها به ما اعالم کردند که 
می خواهیم به نحوی عمل کنیم تا در ساعاتی که 
مردم به سمت محل کار می روند و در ساعاتی که 
از محل کار بازمی گردند، طرح ترافیک را حذف 
کرده و دوربین ها را خاموش کنیم و فقط مانع 
ورود بعضی از پالک های شهرستان ها شویم که 
وارد تهران و محدوده طرح ترافیک می شوند که 
همه چیز را به هم می ریزند. ما نیز گفتیم  چند 
روزی با شما راه می آییم، اما بدانید که 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 و به این دلیل فاصله گذاری ها به هم می ریزد، 
قطعا اعالم می کنیم و شخصا می گویم که دوباره 

طرح ترافیک باید لغو شود.«
اگرچه نظر وزیر بهداشت همچنان مخالفت با 
اجرای طرح ترافیک است اما در پایان سخن خود 
شرطی را برای این مسأله مطرح کرده است؛ لذا 
بر اساس گفته های وزیر به شرطی که اضافه باری 
بر مترو یا ناوگان اتوبوس به وجود نیاید، امکان 
اجرای طرح وجود دارد. قطعا اضافه بار مسافر 
موجب تجمع و تراکم بیشتر در نتیجه افزایش 
سطح تماس و ریسک باالی بیماری می شود، 
حال باید منتظر روزهای آینده ماند با تا ببینیم 
که سرانجام این طرح که  امضای علیرضا زالی 
فرمانده ستاد کرونای استان تهران را نیز در پای 
مصوبه آن دارد به کجا می انجامد و آیا در صورت 
اجرا تداوم پیدا می کند یا اینکه وزیر بهداشت آن 

را دوباره لغو خواهد کرد.

وزیر بهداشت: مهم ترین 
عامل و اولویت اصلی ما مهار 

کرونا است. آلودگی هوا 
آنچنان برای ما دارای اهمیت 

نیست و در واقع در حال 
حاضر اولویت اول ما نیست


