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سازگاری برنامههای نوروزی در مشهد با کرونا

مشهد  -شهردار مشهد گفت :برنامههای نوروز امسال مشهد بهصورت
ســازگار با کرونا تعریف شده اســت .بر این اساس برای استقبال از نوروز
 ۱۴۰۰هر برنامهای که باعث تجمع میشد یا اثرات منفی کرونایی داشت
،حذف کردیم .محمدرضا کالیی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی
خود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام در خصوص برنامههای شهرداری
مشهد در استقبال از نوروز  ،۱۴۰۰نوشت :حتماً همه شما به یاد دارید که
همه ما این روزها در سال گذشته چه حال و هوایی داشتیم .ویروس کرونا
میهمــان ناخواندهای بود که به یکبــاره وارد زندگیمان شــد و دورانی را
شروع کردیم که شاید هیچکداممان تجربهاش نکرده بودیم .وی ادامه
داد :سال گذشته برنامههای بسیاری برای نوروز و بهار ۱۳۹۹تدارک دیده
بودیم که مجبور به لغو آنها شــدیم و حتی سال گذشته اکثر المانهای
نوروزی را در شهر نصب نکردیم .کالیی تصریح کرد :در حال حاضر به
ی ما شده
جایی رسیدهایم که همه ما پذیرفتهایم که کرونا جزئی از زندگ 
اســت .بر این اساس ســعی کردیم برنامههای نوروز امسال را بهصورت
ســازگار بــا کرونا تعریف کنیــم .برای اســتقبال از نــوروز  ۱۴۰۰المانهای
تعاملــی و جشــنوارههای بهارانــه را حــذف کــرده و تــاش کردیــم هــر
برنامهای که باعث تجمع میشــود یا اثرات منفی کرونایی دارد ؛ حذف
کنیم .وی خاطرنشان کرد :با این حال از اینکه حال و هوای شهر باید در
بهار تغییر کند کوتاه نیامدیم ،چراکه معتقدم حال خوش نوروز شــوق
زندگی را در تکتک آدمها باال میبرد .شــهردار مشهد با اشاره به اینکه
«فعالیتهای ما در نوروز به دو بخش اصلی هنری و المانهای ماندگار
و فضای سبز و گلآرایی تقسیم میشود» افزود :امیدوارم در سال ۱۴۰۰
کیفیــت کار مــا در حوزههای هنــری افزایش پیدا کند و بتوانیــم مردم را
بیشتر درگیر رویدادهای این حوزه کنیم .همچنین باید از هنرمندانی که
در ساخت المانهای خانه بهار امسال تالش کردند تشکر کنم.

حراست از درختان زردآلوی شاهرود
بهعنوان ذخایر ژنتیکی ملی

شــاهرود -رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان گفت :زردآلو
که  ۱۴۰رقم از مجموعههای درختان میوه این مرکز را شــامل میشود،
بهعنــوان ذخایــر ژنتیکی ملی کشــور نگهداری و حراســت میشــود .به
گزارش ایرنا ،احمد دزیانیان با اشــاره به اینکه شــاهرود به میوه زردآلو
در کشور شناخته میشود ،افزود ۳۶ :رقم انگور ۱۱۸ ،رقم گالبی ،سیب،
آلو ،هلو ،شــلیل و بادام در قالب مجموعههایی در مرکز نگهداری و به
روزرسانی میشوند تا در اصالح درختان میوه مورد استفاده قرار گیرند.
وی تأکیــد کرد :در مجموعــه ژنتیکی درختان زردآلــو ،درختانی در این
مرکز وجود دارد که به ســرمازدگی مقاومتر هســتند و در ســالهایی که
سرمازدگی رخ میدهد برخی از این ارقام تا  ۲۰درصد محصول را روی
درخــت حفــظ میکند .به گفته وی ،در گذشــته محصــول برخی از این
ارقــام زردآلوی مقاوم به ســرمازدگی کیفیت الزم بــرای ارائه به بازار را
نداشــت و بازارپســند نبود .دزیانیان با اشــاره به اینکه سال  ۸۸طرحی
تحقیقاتــی بــرای مقاومســازی درختــان زردآلو نســبت به ســرمازدگی
بــه روش هیبریدی در این مرکز تدوین شــد ،ادامــه داد :در این طرح با
ترکیــب ارقــام تجاری این میوه بــا درختان مقاوم به ســرمازدگی بیش
از هزار ژنوتیپ جدید زردآلوی مقاوم به ســرما و بازارپســند تولید شــد.
رئیس مرکز تحقیقات کشــاورزی استان ســمنان گفت :از سال  ۹۷تا ۹۹
کــه در ابتدای هر ســال ســرمازدگی در اســتان رخ داد  ،ارقــام مقاوم به
سرما شناسایی شد و مطالعات تکمیلی برای ارزیابیهای کمی و کیفی
محصول انجام میشود.

ایران در ایران

زاهدان -مدیر بازارچههای مرزی سیستان و بلوچستان گفت :پس از ۹
سال ممنوعیت ورود میوههای گرمسیری به استان نخستین محموله
نارنگی به وزن حدود  ۵۰۰تن از پاکستان وارد کشور شد .مبین علی میر
ی مرزی سیســتان و
اظهارداشــت :واردات نارنگــی از طریق بازارچهها 
بلوچستان آغاز شده است .وی افزود :با توجه به پیشبینیهای انجام
شده قرار اســت قبل از عید نوروز
پنج هــزار تن نارنگی از پاکســتان
وارد سیســتان و بلوچستان شود.
مدیر بازارچههای مرزی سیستان
و بلوچستان تصریح کرد :واردات
میوههــای گرمســیری دیگــر از
جملــه مــوز ،آنانــاس نیــز مجوز
دریافت کرده و قرار است بزودی
موز هم وارد اســتان شــود .وی خاطرنشــان کرد :میوههای وارد شده به
اســتان از فردا در قالب طرح تنظیم بازار توزیع و شــرکتهای تعاونی
ادارات هــم میتوانند خریداری کنند .میر ادامه داد :با شــروع واردات
میوههای گرمســیری امیدواریم قیمت میوه در آســتانه عیــد نوروز در
سیســتان و بلوچســتان و دیگــر نقــاط کشــور کاهش یابد و به ســهولت
در دســترس مــردم قــرار گیــرد .بازارچههــای مرزی محوطهای اســت
محصــور ،واقــع در نقطه صفر مرزی در جوار گمــرکات مجاز به انجام
تشریفات ترخیص کاال ،یا مکانهایی که طبق تفاهمنامههای منعقد
شــده بین ایران و کشــورهای همجوار تعیین میشــود و اهالی  ۲طرف
مــرز میتوانند تولیدات و محصوالت کشــور خــود را با رعایت مقررات
صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچهها عرضه کنند.

هتلها خالی ،ایرالینها تکمیل
زهرا کشوری
خبرنگار

 ۲۷اســفندماه در ســال کرونا  ۳۹شهر
کشــور قرمز اســت و  ۳۰شــهر نارنجی.
معــاون گردشــگری  ۲۶اســفند مــاه
گردشــگری ســفر بــه شــهرهای زرد،
آبــی و ســفید را مجــاز میشــمارد .او
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در
مراکــز اقامتی را یکــی از ضمانتهای
اســتفاده مســافران از هتــل هــا ،بــوم
گردیهــا و خانــه مســافرها میدانــد
اما بررســیهای «ایران» در شــهرهای
مختلــف کشــور نشــان از عــدم تمایل
مسافران از استفاده از مراکز اقامتی در
نوروز  ۱۴۰۰دارد.
تصمیمگیــری دربــاره ســفرهای
نــوروزی در یکی دو ماه گذشــته افت و
خیزهای بسیار زیادی داشت .صنعت
گردشــگری سال بسیار سختی را پشت
ســر گذاشــت و وزارت میراث فرهنگی
در هر شرایطی خواســتار سفر ایرانیان
بــه شــهرهای مختلــف بــود .صنعــت
گردشــگری بزرگتریــن قربانــی ایــن
ویــروس جهانگیــر اســت کــه در ســال
جدید جهشهای ناشناخته دیگری را
رو کرد تا نشان بدهد حاال حاالها قصد
رفتن ندارد.
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا سفر
به شــهرهای نارنجــی و قرمــز را از ۲۵
اســفند تــا  ۱۵فروردین ممنــوع اعالم
میکند.ظرفیــت صندلــی ایرالینهــا،
قطارهــا و اتوبوسهــا تکمیــل اســت.
ســفر بــا خــودروی شــخصی ممنــوع
اســت .به گفته ایــرج حریرچی معاون
وزیــر بهداشــت ایــران ســفر بــا خودرو
شــخصی بــه  50شــهر در ایــام نــوروز
ممنــوع اســت .ب ه گفتــه او مازنــدران،
گیــان ،خوزســتان ،گلســتان ،بوشــهر،
هرمــزگان ،اصفهــان ،مشــهد و شــیراز
شــامل شــهرهایی است که مســافران
نوروزی اجــازه ندارند با خودروی خود
بــه آنهــا وارد شــوند .ایــن تصمیــم از
همان ابتدا ،مخالفت و انتقاد بسیاری
از شــهروندان را در پــی داشــت .یکــی
از شــهروندان در توئیتــی مینویســد:
«پلیــس اخطــار داده اســت بهعلــت
امکان شــروع شــیوع ویــروس کرونا با
هر تجمعــی برای چهارشــنبه ســوری
برخــورد میکنــد امــا در عــوض شــما
میتوانیــد در فضــای بســته اتوبــوس،
هواپیمــا و قطار به ســفر بــروی ».یکی
دیگر از کاربران هم مینویســد« :ســفر
با خودروی شــخصی بــه کیش ممنوع
است اما با هواپیما مجاز».
ëëمخالفت با ممنوعیت سفر
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایــع دســتی در تمــام یــک ســال
گذشته با ممنوعیت سفر مخالف بود.
صنعت گردشگری بزرگترین قربانی
کروناســت و تســهیالت و کمکهــای
مالــی دولــت هــم تأثیــر زیــادی در

زندهمانی این صنعت ندارد.
ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری
وزارت میراث فرهنگی در اینســتاگرام
خــود مینویســد« :صحبتهــا درباره
ســفرهای نــوروزی در ایــن روزهــای
پایانــی ســال زیــاد و ضــد و نقیــض
اســت .نزدیک به دو ماه اســت که این
موضــوع در کمیتههای مختلف ســتاد
ملــی کرونــا مــورد پیگیری قــرار گرفته
است و بشدت مراقبت میکنیم که در
مقابل موضوع و مســأله بسیار مهمی
همچــون ســامت و درمــان مــردم،
معیشــت همــکاران مــا هــم در حوزه
سالمت فراموش نشود».
او میگویــد« :وقتی وزیر بهداشــت
اعــام میکنــد در دولــت تنهــا وزارت
بهداشــت نیست که تصمیم میگیرد؛
بیانگــر ایــن اســت کــه مــا هــم فشــار
آورده و توانســتهایم اعضــای ســتاد را
متقاعــد کنیم کــه معیشــت همکاران
ما در کنار نشاط مردم باید مورد توجه
تصمیم گیــران قرار گیــرد .به هر حال
مصوبهای تصویب شــده و روز گذشته
دستورالعمل  ۱۲صفحهای آن از سوی
رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با
کرونا ابالغ شد».
بهگفتــه تیموری پــساز رنگبندی
شــهرها مشــخص شــد که در مجموع
 ۳۹شهر قرمز و نارنجی داریم ۸ .شهر
قرمز در اســتان خوزســتان و یک شــهر
نیــز در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
اســت .عــاوه بــر ایــن شــهرهای قرمز
حدود  ۳۰شــهر نارنجی نیــز داریم که
در استانهای مختلف پراکنده هستند.
غیر از این شهرها ،بخش گستردهای از
ایــران در وضعیــت زرد ،آبــی و ســفید
قــراردارد و هموطنــان میتواننــد در
قالــب ســفرهای مســئوالنه اوقــات
فراغــت و تعطیالت نوروزی خود را در
کنار خانوادههای خود بگذرانند.
معــاون گردشــگری میگویــد:
«طبــق تصمیــم گیریهــا ،بــرای
ورود بــه شــهرهای قرمــز و نارنجــی
محدودیتهایی وجود دارد؛ بهطوری
کــه از عبور و مرور وســایط شــخصی با
پــاک غیربومــی جلوگیــری میشــود
امــا در همیــن شــهرها هــم وســایل
حملونقــل عمومــی دایــر اســت.
بنابرایــن بخشــی از هموطنــان مــا کــه
شــاید ســفرهای ضروری داشته باشند
میتواننــد در این شــهرها اقامت کنند
چون مراکز گردشــگری و اقامتی مجاز
باز هستند .بنابراین میتوانند کارهای
خــود را در محیــط ایمــن و بــا رعایــت
پروتکلهــا انجــام دهنــد آن چیــزی
کــه بــرای شــهرهای زرد ؛ آبی و ســفید
مطرح اســت اینکه در این شهرها هم
فقط باید در مراکز اقامتی مجاز تحت
نظارت وزارت میراث فرهنگی اقامت
کننــد و توصیــه میشــود از اقامــت در
مکانهــای غیرمجاز ماننــد خانههای
شــخصی ،چادر و مدرســه و ...اجتناب
شود».

ایرنا

نخستین محموله نارنگی از پاکستان وارد
سیستان وبلوچستان شد
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باوجود تأکید وزارت گردشگری بر رعایت پروتکلها ،مسافران نوروزی از مراکز اقامتی استقبال نکردند

مجسمه نماد چوگان در چهار باغ نشست

اصفهان  -نماد چوگان ســاخته اســتاد موال نوروزی در ورودی شــمالی
خیابــان چهاربــاغ عباســی قــرار گرفته تا چــوگان ایــن ارث ناملموس
فرهنگی در خواستگاه خود یعنی اصفهان نمادی نیز داشته باشد.
به گزارش «ایران» مدیر پروژه چهارباغ عباسی درباره نصب نماد
چــوگان در محــور چهارباغ گفت:این مجســمه را ســازمان زیباســازی
شــهرداری بــه مال نوروزی ســفارش داد .جنــس این اثر از فلز اســت و
دیشب در چهارباغ نصب شده است.
سعید سهرابی با اشاره به نمادهای دیگر در محور چهارباغ افزود:
نماد چوگان اولین مجســمه غیر از مجســمه شــیخ بهایی است که در
چهاربــاغ جانمایــی و نصــب
میشــود .چــوگان قدمــت زیادی
در اصفهــان دارد و نصــب ایــن
مجســمه بازخوردهــای خوبــی
تاکنــون داشــته اســت .وی درباره
نصــب نمادهــا و مجســمههای
دیگــر در ایــن محورعنــوان کــرد:
نمیتوان چهارباغ را زیاد شــلوغ
کرد ،اما اگر کار خاصی از اســتادان برجســته باشــد چرا که نه .میتوان
چند نقطه دیگر را برای نصب پیشبینی کرد ،اما تأکید و تعدد نمادها
اغتشاش بصری ایجاد میکند .در کل اگر کار خوب از استادان برجسته
و خوشنام باشــد از آن استقبال میشود .سهرابی با اشاره به وضعیت
و تصمیــم نهایی درباره مجســمه شــیخ بهایــی ،اظهار کــرد :تا زمانی
کــه کارگاه مترو از ابتدای خیابان شــیخ بهایی برچیده نشــود؛ تصمیم
دقیقی درباره جانمایی این مجسمه نمیتوان گرفت.
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وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی  :مدیران کل استانها در ایام نوروز
باید نظارت دقیقی روی هتلها بویژه بومگردیها داشته باشند و بر اساس بخشنامهای
که قرار است معاونت گردشگری به سراسر کشور ابالغ کند ،جلوی تورهای غیرمجاز
باید گرفته شود و به هتلها ،اماکن اقامتی و گردشگری و همچنین بومگردیها اعالم
شود که حق پذیرش تور بدون کد مجاز را ندارند
علیاصغــر مونســان وزیــر میــراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
هــم در جلســه شــورای معاونــان و
ن کل
مدیــران میگویــد« :مدیــرا 
اســتانها در ایــام نــوروز بایــد نظــارت
دقیقی روی هتلها بویژه بومگردیها
داشــته باشند و براســاس بخشنامهای
که قرار اســت معاونت گردشــگری به
سراسر کشور ابالغ کند ،جلوی تورهای
غیرمجاز باید گرفته شــود و به هتلها،
اماکن اقامتی و گردشگری و همچنین
بومگردیهــا اعــام شــود کــه حــق
پذیرش تور بدون کد مجاز ندارند».
او میگوید« :از معاونت گردشگری
تقاضا دارم روی ایــن موضوع نظارت
دقیقــی داشــته باشــد و در صــورت
پذیرش تورهای غیرمجاز گردشــگری
توســط مراکــز اقامتــی و گردشــگری و
هتلهــا ،بالفاصلــه آن مرکــز متخلف
پلمب شود».
ëëسبد خالی اقامتگاههای گردشگری از
سفرهای کرونایی
مســئوالن گردشگری کشــور سفر به
شــهرهای زرد؛ آبــی و ســفید را منــوط
بــه اســتفاده مــردم از مراکــز اقامتــی
مجــاز میداننــد .شــرطی کــه حداقــل
در ســفر به اســتانهای شــمالی اتفاق
نمیافتــد .ســه اســتان شــمالی در
تمام یک ســال گذشــته کــه کرونا کمر
صنعــت گردشــگری را شکســته بــود
مســافر داشــتند .امــا بســیاری از ایــن
مســافرها اقامت در ویالهای شخصی

و خانههــای اســتیجاری را بــه اقامــت
در مراکــز رســمی گردشــگری ترجیــح
دادنــد .حتــی زمانــی کــه مســافران
مازنــدران میلیونــی شــدند بــاز هــم
ظرفیــت هتلها کمتــر از  ۵۰درصد پر
شد.
رضــا حبیبــی ســاروی یکــی از
توگــو بــا
هتــلداران ســاری در گف 
«ایــران» از عــدم اســتقبال مســافران
بــرای اقامــت در هتلــش میگویــد .او
احتمــال میدهــد در نــوروز  ۱۴۰۰در
نهایــت ظرفیــت  ۵تــا  ۱۰درصــد از
اتاقهای هتلش از مسافران رهگذری
کــه در نهایــت یــک شــب در ســاری
اقامت دارند پر شود.
عیســی غواصــی یکــی از
بومگردیداران پارســیان هرمزگان در
گفتوگــو بــا «ایــران» از خالــی ماندن
اتاقهای بوم گردی خود خبر میدهد.
او تأثیــر تبلیغــات دربــاره قرنطینــه
بــودن هرمــزگان را دلیــل ایــن خلوتی
میداند .غواصــی میگوید« :تا بهمن
ماه مسافر داشتیم اما از ابتدای اسفند
اتاقهــا خالــی بــود ».او میگویــد« :ما
تنها از طریق آژانس مســافر میگیریم
و تــور را هــم از طریق آژانــس معرفی
کردیم اما هیچ اســتقبالی نشد ».او در
پاســخ به این سؤال که آیا گرانی بلیت
هواپیمــا به مقصد هرمزگان دلیل این
عدم استقبال نیســت؟ میگوید۸۰« :
درصد مســافرهای ما از تهران هستند
و هزینــه  ۲میلیــون تومانــی رفــت و

برگشت برای آنها مسألهای نیست».
او دربــاره رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی بهدلیــل شــروع کرونــا هــم
میگویــد« :ما فضــا را برای مســافران
آمــاده کردیــم و رعایــت پروتکلهــا
بســتگی بــه مســافر دارد .ظرفیت بوم
گــردی مــا نزدیــک بــه  ۶۰نفــر اســت
امــا بیشــتر از  ۲۰نفــر نمیپذیریم .هر
مســافر کپر و اتاق اختصاصی خودش
را دارد و خــودش بایــد رعایت فاصله
ایمنی را بکند».
«ســید مصطفــی فاطمــی» مدیــر
کل میــراث فرهنگــی گردشــگری و
توگو با
صنایع دســتی یزد هــم در گف 
«ایــران» اشــغال اتاق هتلهــا و مراکز
اقامتی این شــهر توریستی را کمتر از ۵
درصد و نزدیک به صفر اعالم میکند
و میگویــد« :وضعیــت مراکــز اقامتی
این اســتان از اسفند و بهمن هم کمتر
است».
فاطمــی احتمــال میدهــد بیشــتر
ســفرها به یزد به مقاصــد منازل اقوام
و خانههای شخصی باشد.او هم عدم
اســتقبال از مراکــز اقامتــی رســمی را
ناشــی از تبلیغات میداند و میگوید:
«تبلیغات به ســمتی رفته که بســیاری
فکر میکنند اگر در هتلها اقامت کنند
به کرونا مبتال می شوند؛ در صورتی که
احتمــال ابتــا بــه کرونــا در جمعهای
فامیلی بیشتر است».
ســتاد ملــی مقابله با کرونا ،اســتان
هرمــزگان را یکــی از اســتانهای آبــی

اعــام میکند و ســفر به این اســتان را
مجاز میداند اما مســئوالن اســتانی با
توجــه بــه گردش ویــروس کرونــا هنوز
تصمیم نگرفتهاند کــه درها را به روی
مسافران استان باز بکنند یا خیر؟ البته
میزان اســتقبال مسافران از این استان
جنوبی هم مشخص نیست.
مقصــود اســعدی ســامانی دبیــر
انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی
توگــو بــا «ایــران» از پــر شــدن
در گف 
پروازهــای برنامــهای اعالنهــا خبــر
میدهــد و میگویــد« :پروازهــای
فوقالعــاده نداشــتیم امــا در همیــن
مســیرهای برنامــهای هــم ظرفیــت
خالی داریم ».او شــیوع کرونا در ســال
گذشــته و ســیل  ۹۸را باعــث کاهــش
فروش بلیتهــای نــوروزی ایرالینها
میدانــد و میگوید تا قبل از آن ســیل
در تعطیــات نوروز اســتقبال خوبی از
ایرالینها میشــد ».به گفته اســعدی
ســامانی مســیرهای پــروازی مشــهد
و کیــش بیشــترین مســافر را در نــوروز
 ۱۴۰۰دارد .اســتانبول نیــز در صــدر
مقصدهــای نــوروزی ایرانیان در ســال
جدید است.
ëëافزایــش هزینههــا تیــر خــاص بــه
گردشگری
هزینههــای ســفر بشــدت بــاال
رفته اســت .ســفر بــا اتوبــوس انتخاب
خانوارهایــی اســت که درآمــد کمتری
دارند .اما امسال بسیاری از خانوادهها
احتمــاالً امــکان ســفرهای داخلــی را
نخواهند داشت .هزینه بلیت اتوبوس
رفــت و برگشــت بــرای یــک خانــوار ۴
نفره به برخی از شهرها از جمله رشت
بــه بندرعباس و تهــران به بندرعباس
بیش از دو میلیون تومان اســت .ســفر
از تهران به مشــهد بــرای یک خانوار ۴
نفــره یک میلیــون و  ۴۸۰هــزار تومان
هزینــه میبــرد .همیــن خانــوار اگــر
بخواهنــد از تهــران به تبریز بــرود باید
 ۹۶۰هــزار تومان پــول بلیــت اتوبوس
بدهد .تهران به ســاری برای آنها ۸۱۶
هــزار تومان هزینــه بلیــت اتوبوس در
پــی دارد .تهــران بــه اصفهــان بــرای
آنها  ۶۸۸هزار تومان میشــود .تهران
بــه نــور  ۶۱۶هــزار تومــان درمیآیــد و
تهــران به قــم اراک  ۵۱۲هــزار تومان.
با وجود این کســانی که در این گزارش
توگو کردند کرونا
با روزنامه ایــران گف 
را مؤثرتــر از گرانــی هزینــه ســفر بــه
شــهرهای مختلف میدانند .بســیاری
از شــهرها و هتلداران چشــم به تهران
دارند .تهران بزرگترین مبدأ توریســتی
کشور است .منتقدان سفرهای نوروزی
اعتقــاد دارند برای جلوگیری از شــیوع
کرونا و قرمز شــدن سایر شهرهای آبی
و زرد بایــد ســفر از تهران به شــهرهای
دیگــر ممنــوع شــود .آنهــا هشــدار
میدهنــد که تهرانی ها موج دیگری از
کرونا را در کشــور انتشار میدهند .دور
اول سفرهای نوروزی در ایران با توجه
به سماجت کرونا پر از بیم است.

اتوبوسها از مبدأ شهرهای قرمز و نارنجی با یک سوم مسافر اجازه حرکت دارند

مسافران اتوبوس در برخورد با تخلفات پروتکلهای کرونایی کوتاه نیایند
زهره افشار
خبرنگار

چند گانگی تصمیمگیری برای ایجاد
محدودیت سفرهای نوروزی موجب
شــده تــا بازهــم خیلــی از مــردم در
شرایطی که ویروس کرونای انگلیسی
در همه اســتانها در چرخش است و
مســئوالن بهداشــتی کشــور نســبت
بــه آن هشــدار میدهند به فکر ســفر
باشــند و بــا وجــود کمین کرونــا راهی
جادهها شوند.
وزارت بهداشت ،سفر به شهرهای
قرمــز و نارنجــی بــا خودروهــای غیــر
بومــی و نیــز خــروج از این شــهرها با
پــاک بومــی را ممنوع کرده اســت و
شــاید به همین دلیل است که امسال
تعداد کســانی کــه ترجیــح میدهند
ماشــینهای شخصی خود را در خانه
گذاشته و با اتوبوس راهی سفر شوند،
بیشتر شده است.
ëëامــا آیا ســفر بــا اتوبوس در شــرایط
کرونایی ایمن است؟
«مدیــر کل حملونقــل مســافر
ســازمان راهــداری و حملونقــل
جادهای با ابراز نگرانی از ســفر مردم
در ایــام نــوروز میگویــد :در واقــع مــا
هیچ تمهیدی برای سفرهای نوروزی

نیندیشــیدهایم چــون بــا توجــه بــه
شــرایط کرونــا در کشــور اعتقــادی به
سفر نداریم.
وی افــزود :امــا از کســانی که ســفر
بــا اتوبــوس برایشــان ضروری اســت
میخواهیــم برخــی نــکات را رعایت
کننــد و بــا کمک مــا جلــوی تخلفات
احتمالی را بگیرند.
اول از همــه تمــام مســافران و
رانندههــا و خدمــه اتوبــوس بایــد
ماسک داشته باشــند .اگر مسافری با
مــوردی بجز ایــن برخورد کــرد حتماً
اول بــه راننــده تذکــر داده ســپس بــا
شــماره تلفــن گویایــی کــه حتمــاً در
جلــوی اتوبــوس نصــب شــده تلفــن
یــا پیامــک بزند یا بــه اولین ایســتگاه
پلیس اعالم کند .
وی خاطرنشــان کرد :تمام ناوگان
اتوبوس برون شــهری موظف هستند
بهدلیــل رعایــت پروتکلهــا بــا 50
درصــد ظرفیــت اتوبــوس حرکــت
کننــد و در واقع ما گفتهایم مســافران
در کنــار شیشــه بنشــینند و صندلــی
وســط اتوبوس کسی نباشــد و اگر غیر
از این بــود و رانندهای اقدام به ســوار
کردن بیش از حد مجاز مسافر کرد از
مسافران میخواهیم حتماً اعتراض

کــرده و به ما اطالع دهند یا به پلیس
بگوینــد تا حداقــل راننــده هزینه این
کار را با جریمه بپردازد.
وی تأکیــد :ظرفیــت اتوبوسهایی
که از شهرهای قرمز و نارنجی حرکت
میکننــد با یک ســوم ظرفیــت اجازه
تــردد دارنــد کــه امیدواریــم بدیــن
ترتیب سفر کمتری اتفاق بیفتد.
در همین حال «فرهاد مهریاری»
مدیــر کل دفتــر مدیریــت بحــران و
تجهیز ماشینآالت و راهدارخانههای
ســازمان حملونقل جــادهای هم به
«ایــران» گفت :باور کنیــم کرونا همه
جــا در کمیــن مــا و خانــواده هایمان
اســت و با وجود اینکه  12هزار راهدار
در ایــام نــوروز بــا هــدف ســفر ایمــن
بــرای مــردم در جادههــا هســتند اما
توصیه ما در خانــه ماندن برای همه
هموطنان است.
وی افــزود :اگــر بــرای مردم ســفر
ضروری پیش آمد یا اجباری داشــتند
حتمــاً توصیــه میکنیــم بــا تعــداد
ماشین بیشتر یا افراد کمتر سفر کنند.
بهگفتــه وی در ادامــه طــرح
زمســتانی راهــداری از بیســتم
اســفندماه جــاری ،طــرح نــوروزی
راهــداری و حملونقــل جــادهای بــا

همــکاری  12هــزار راهــدار آمــوزش
دیده با  11هزار دســتگاه ماشینآالت
سبک و ســنگین آغاز شده است .این
طــرح تا  15فروردین مــاه  1400ادامه
خواهد داشت.
وی تصریــح کــرد :ایــن راهــداران
بهصــورت  24ســاعته در 1200
راهدارخانــه ثابــت و ســیار در حــال
خدماترسانی به مســافران خواهند
بود.
مهریــاری تصریح کــرد :از آنجا که
هواشناســی پیشبینی کرده است در
ایــام نــوروز حداقل بــا چهار ســامانه

تأثیرگــذار روبــهرو خواهیــم شــد مــا
آمادگــی کامــل بــرای هــر اتفــاق غیر
مترقبــهای مانند ســیل ،کــوالک برف
در کوهســتانها ،آبگرفتگــی جادههــا
والیروبی کانالها را داریم .وی گفت:
اگر شــرایطی در ایام نوروز پیش بیاید
کــه مســافران مجبــور بــه اســکان در
راهدارخانهها شوند به آنها اطمینان
میدهیــم همــه راهدارخانههــا
ضدعفونــی شــده و بــا رعایــت تمام
پروتکلها آمادهســازی شــده اســت.
ضمن اینکه ماســک به تعــداد کافی
پیشبینی شده است.

در همین حال پلیس راهور اعالم
کرده است بر اســاس مصوبات ستاد
ملــی کرونــا تــردد خودروهــای غیــر
بومــی به اســتانهای شــمالی گیالن،
مازنــدران و گلســتان و اســتانهای
جنوبی هرمزگان بوشــهر و خوزستان
ممنوع است.
«ســرهنگ رضــا دولتشــاهی»
رئیــس پلیــس راهــور خوزســتان بــه
«ایــران» گفت :با توجــه به وضعیت
قرمــز بیشــتر شــهرهای خوزســتان،
ورود مســافران به خوزســتان ممنوع
اســت و مــا در ورودی اســتان از ورود
ماشــینهای شــخصی غیــر بومــی
جلوگیری میکنیم.
وی افــزود :از مســافران نــوروزی
میخواهیــم بــه خوزســتان ســفر
نکننــد تــا در مبــادی ورودی ترافیک
شــکل نگیــرد و زمینــه عــدم رعایــت
پروتکلهای کرونایی فراهم نشود.
وی تصریــح کــرد :مســافرانی هم
کــه پیشــتر وارد یکــی از شــهرهای
خوزســتان شــدهاند بــرای خــروج از
اســتان ،اجــازه ورود بــه هیچ شــهر با
وضعیــت قرمــز کرونایــی را ندارند و
خــودرو آنها برای تردد بــه کمربندی
شهرها راهنمایی میشود.

