
در نشست مشترک کمیته هماهنگی طرح های ترافیکی پلیس راهور بررسی شد

  یاسر مختاری
محدودیت یا ممنوعیت سفرهای نوروزی در روزهای 
پایانی اسفندماه همچنان یکی از داغترین مسائل روز 
سالمت کشور است. در حالی که روزگذشته وزیر 
بهداشت، خواستار این شد که مردم انجام سفر را به 
خیال خود نیز راه ندهند و همزمان سخنگوی ستاد 
ملی کرونا از تعیین تکلیف این سفرها در روز شنبه 
آتی خبر داد، امروز رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ستادملی کرونا و رئیس پلیس راهور به 
تشریح آخرین وضع مقررات حمل و نقل و ترافیک 

در روزهای کرونایی نورزی پرداخت.

انجام، محدودیت یا ممنوعیت سفر به شیوع 
کرونا بستگی دارد

به گزارش خبرنگار سپید، حسین ذولفقاری، رییس 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستادملی کرونا، 
روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه در کمیته هماهنگی 
طرح های ترافیکی پلیس راهور کشور، با بیان اینکه در 
حال حاضر محدودیت ترددی بین شهرهای زرد و 
آبی وجود ندارد، گفت: »محدودیت تردد در شهرهای 
نارنجی و قرمز و همچنین محدودیت های تردد شبانه 
از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد نیز به به قوت خود برقرار 

بوده و در سراسر کشور اجرا می شود.«
ذولفقاری در مورد وضعیت سفرهای نوروزی نیز 
گفت: »واقعیت این است که همه چیز به وضعیت 
شیوع کرونا بستگی دارد و نمی توان از هم اکنون در 
این رابطه نظر قطعی داد در همین راستا اگر نرخ شیوع 
و ابتال افزایش پیدا کند، محدودیت های هوشمند 

و دیگر محدودیت ها در کشور اعمال می شوند.«
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستادملی کرونا 
، تأکید کرد: »تکلیف محدودیت یا عدم محدودیت 
را وضعیت کرونا مشخص می کند. وزارت بهداشت 
روزانه وضعیت کشور را به لحاظ اپیدمی، مرگ و میر 
رصد می کند و از این رو نمی توان از حاال به صورت 
قطعی اعالم کنیم که تا پایان اسفند وضعیت چه 
خواهد بود.« وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته و ارزیابی های وزارت بهداشت در امکان 
روبه رو شدن با پیک چهارم کرونا وجود دارد، اظهار 
کرد: »تمام رویکردها و اقدامات ما باید در جهت 
پیشگیری از ابتال و شیوع کرونا باشد.« ذلفقاری در 
رابطه با تعیین تکلیف سفرهای نوروزی، گفت: » یکی 
از پیشنهادهایی که روز دوشنبه در وزارت کشور و 
کمیته اجتماعی بررسی و تصویب کرده و باید به 
تأیید ستاد ملی مقابله به کرونا هم برسد، این بود که 
در طول ایام عید محدودیت ها را به شکل هفتگی و 
روزانه اعالم نکنیم بلکه هر وضعیتی که تا روز ۲۵ 
اسفندماه در شهرها حاکم بود همان را مبنا قرار داده 
و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ محدودیت ها را براساس آن 
اعمال کنیم. بنابراین در صورت موافقت ستاد ملی 
مقابله با کرونا با این پیشنهاد قطعا تا ۲۵ اسفندماه 
تکلیف سفرهای نوروزی، محدودیت ها و... اعمال 
خواهد شد و الزم است که تا آن زمان مردم صبر کنند.«
ذوالفقاری یادآور شد: »در حال حاضر هیچ کس 
نمی تواند به طور قطع اعالم کند که چه وضعیتی تا 
پایان سال پیرامون کرونا خواهیم داشت، امیدواریم 
وضعیت بهتر شده و هیچ محدودیتی هم وجود 
نداشته باشد. چنانچه شهری دارای وضعیت قرمز 
باشد، یکسری محدودیت ها در مورد آن اعمال خواهد 
شد. در مورد شهرهای مسافرپذیر نیز همان طور که 

گفتم باید بررسی ها انجام شده و تا ۲۵ اسفند و 
پس از تحلیل وضعیت تصمیم قطعی اتخاذ شود.«

وی همچنین در رابطه با قرنطینه شدن کشور یک 
هفته قبل از تیرماه گفت: » این گفته ها شایعه است و 
همانطور که گفته شد. تصمیم گیری براساس وضعیت 
کشور انجام شده و نمی توان از هم اکنون امری را به 
طور قطعی اعالم کرد.« معاون وزیر کشور در مورد 
امکان سفر به برخی استان های کشور نیز گفت: »اگر بنا 
باشد سفر به شهری مجاز شود با تشدید پروتکل ها و 
موارد دیگر این امر امکان پذیر خواد بود که در صورت 
ارائه چنین مجوزی موضوع را اعالم خواهیم کرد.

ذولفقاری با بیان اینکه کنترل بیماری کرونا یکی از 
تجربه های منحصر به فرد کشور است، گفت: »چنین 
تجربه ای در کمتر کشوری رخ داده و حقیقتا باید از 

تمامی دست اندرکاران این امر تشکر کرد.«
وی یادآور شد: »ارائه یکسری از مجوزهای تردد از 
سوی فرمانداری ها محدود شده است. پیشنهاد و 
خواهش ما از مردم این است که ترددهای غیرضروری 
خود را به حداقل رسانده و تا حد ممکن با پرهیز از 
سفرها و حضور در اماکن پرتجمع، مهمانی ها و... کمک 
کنند تا هر چه زودتر چرخه انتقال و گسترش کرونا 
محدود و به یاری خدا این ویروس ریشه کن شود.«

معاون انتظامی وزیر کشور در مورد وضعیت ناوگان 
حمل و نقل عمومی  درون شهری و عدم رعایت 
آنها، گفت: »بحث های  فاصله گذاری فیزیکی در 
مختلفی در این رابطه صورت گرفته و پروتکل های 
مختلفی پیرامون آن نوشته شده است که متأسفانه بخشی 
از این پروتکل ها اجرا نشد. حتی ما این پیشنهاد را 

داده بودیم که افرادی که وارد اتوبوس و به خصوص 
مترو می شوند از طریق کد ملی و ارتباط موبایلی با 
»سامانه ماسک« شناسایی و در صورت ابتال به کرونا 
از ورودشان جلوگیری شود که البته مشکالتی در این 

زمینه وجود دارد و امیدواریم نهایی شود.«
وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال با افزایش 
تقاضای سفر و کمبود فضا در ناوگان حمل و نقل 
عمومی مواجه هستیم، گفت: »در همین راستا از مدت ها 
قبل پیشنهادی را به ستاد ملی مقابله به کرونا دادیم که 
افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش تعداد 
رام های مترو را دربربگیرد که خوشبختانه دولت و 
سازمان برنامه و بودجه نیز با این موضوع موافقت کرده 
است.« ذوالفقاری در مورد وضعیت کنونی سفرهای 
برون شهری و نحوه رعایت فاصله گذاری و اجرای 

پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل بین شهری نیز 
گفت: »وظیفه نظارت بر این موضوع بر عهده وزارت 
راه و شهرسازی است و انصافا در مقایسه با سفرهای 

درون شهری پروتکل ها بهتر رعایت می شود.«

سه سناریوی پلیس راهور
سردار سیدکمال هادیان فر فرمانده پلیس راهور کشور 
نیز با بیان اینکه امسال  قرارگاه طرح نوروزی پلیس 
راهور با حضور دستگاه های مختلف نظیر هالل 
احمر، اورژانس، آتش نشانی، راهداری، امدادخودروها 

فعالیت می کند، گفت: »هیچ فعالیتی پیرامون ترغیب 
یا افزایش سفر در کشور انجام نخواهد شد و بحث 
پیرامون کنترل هایی است که می بایست با توجه به 

وضعیت در معابر و شهرها اعمال شود.«
وی با بیان اینکه پلیس سه سناریو را پیرامون سفرهای 
نوروزی بررسی و طرح اجرایی آن را به وزارت کشور 
ارائه کرده است، گفت: »دستور العمل هایی در رابطه 
با اجرای هر یک از این سناریوها نگارش شده و 
بسته به وضعیتی که از سوی ستاد ملی کرونا اعالم 

شود این سناریوها اجرا خواهد شد.«
هادیان فر افزود: »سناریوی اول این است که وضعیت 
بیماری با همین شکل فعلی ادامه داشته باشد که براساس 
آن تمرکز ما بر روی شهرهای دارای وضعیت قرمز و 
مسافرپذیری خواهد بود که از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعالم می شوند.« وی افزود: »در اجرای این 
طرح با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا محدویت در 
شهرهایی که از سوی این ستاد اعالم شود و همچنین 
جاده ها و معابر منتهی به این شهرها اعمال خواهد 
شد.«  هادیان فر ادامه داد: »سناریوی دوم مربوط به 
شرایطی است که بیماری رو به کاهش رفته و تعداد 
شهرهای دارای وضعیت آبی افزایش بیابد. در این 
شرایط وضعیت متفاوت بوده و طبیعتا عمده تمرکز ما 
بر مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات خواهد بود.«
رئیس پلیس راهور ادامه داد: »سناریوی سوم مربوط به 
شدت یافتن بیماری و افزایش روند ابتال است. طبیعی 
است که در این شرایط با افزایش تعداد شهرهای قرمز 
و نارنجی طرح محدودیت ها نیز افزایش پیدا کرده و 
شهرهای بیشتری مشمول محدودیت تردد می شوند 
ضمن اینکه ممکن است یکسری از محدودیت ها 
نیز به شکل سراسری اعمال شود.« وی با تأکید بر 
اینکه پلیس آماده اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا است، گفت: »در حال حاضر محدودیت ها 
همانند سابق وجود دارد و تردد در شهرهای دارای 
وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع بوده و تردد میان 
شهرهای زرد و آبی محدودیتی ندارد اما منع تردد 
شبانه به شکل سراسری اجرا می شود.« هادیانفر یادآور 
شد: »اگر فردی بخواهد از یک شهر زرد به شهر زرد 
دیگری برود باید توجه داشته باشد که در طول مسیر 
از هیچ شهر دارای وضعیت قرمز یا نارنجی عبور نکند 
برای این منظور باید از کمربندی ها عبور کند یا در 
صورت نداشتن کمربندی در آن شهر مأموران پلیس 
یک الین و مسیر ویژه را برای عبور خودروها در نظر 

گرفته اند که تردد فقط باید از این مسیرها انجام شود.«

سناریوهایی برای سفرهای نوروزی

ذلفقاری: واقعیت این است 
که همه چیز به وضعیت شیوع 
کرونا بستگی دارد و نمی توان 

از هم اکنون در این رابطه 
با چگونگی سفرهای نوروزی 

نظر قطعی داد در همین راستا 
اگر نرخ شیوع و ابتال افزایش 

پیدا کند، محدودیت های 
هوشمند و دیگر محدودیت ها 

در کشور اعمال می شوند

هادیان فر: اگر فردی بخواهد 
از یک شهر زرد به شهر زرد 

دیگری برود باید توجه داشته 
باشد که در طول مسیر از 

هیچ شهر دارای وضعیت قرمز 
یا نارنجی عبور نکند برای این 

منظور باید از کمربندی ها عبور 
کند یا در صورت نداشتن 

کمربندی در آن شهر مأموران 
پلیس یک الین و مسیر ویژه 
را برای عبور خودروها در نظر 

گرفته اند که تردد فقط باید از 
این مسیرها انجام شود

3 شماره ۱886 ۱۴ اسفند ۱۳99


