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شهر

گزارش همشهری آنالین

رفتار عجیب شهروندان تهرانی پس از لغو دوباره طرح ترافیک | مسافران مترو افزایش یافت؟
همزمان با اوج گیری دوباره موارد ابتال و مرگ ومیر ناشی از کرونا در تهران، برخی اعضای ستاد کرونا تاکید داشتند که لغو اجرای طرح ترافیک باعث کاهش

استفاده از حمل ونقل عمومی و در نتیجه کاهش آمار ابتال می شود اما رفتار شهروندان حاکی از اتفاق دیگری است.

به گزارش خبرنگار همشهری آنالین، پنج شنبه ٩ مرداد ماه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار شد،
پیشنهاد ستاد استانی مقابله با کرونای تهران از سوی کمیته اجتماعی امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رئیس جمهور مطرح و مقرر شد اجرای

طرح ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته تعلیق شود.

یک بار دیگر هم در روزهای کرونایی سال ۹۹، برای لغو طرح ترافیک تهران تصمیم گیری شده بود و اجرای این طرح با تصمیم ستاد ملی کرونا از ۱۵
فروردین ماه لغو شد. همزمان با دوره اول لغو طرح ترافیک، بار ترافیک در هسته مرکزی تهران از ۴۲ درصد تا ۱۶۷ درصد افزایش یافت اما بر اساس
آمار، نقطه مثبت اجرا نشدن طرح ترافیک، کاهش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی به خصوص اتوبوس و مترو بود، به طوری که میزان جابه جایی

مسافر از روزانه چهار میلیون به یک میلیون مسافر کاهش یافت.

سرانجام ۱۷ اردیبهشت، وزیر کشور اختیار تصمیم گیری در مورد اجرای طرح ترافیک را به شورای ترافیک تهران واگذار کرد که جلساتی در این خصوص با
حضور شهردار تهران، نماینده وزیر کشور، رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون حمل و نقل و حتی رئیس ستاد کرونای تهران برگزار شد و در

نهایت تصمیم جمعی این شورا بر این بود که اجرای محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا به نفع شهر تهران است چرا که جلوی سفرهای کاذب
در محدوده مرکزی شهر و شیوع کرونا در این محدوده را می گیرد.

هر چند دور اول لغو طرح ترافیک در کاهش مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی موثر بود اما گزارش مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو حاکیست که
تعداد مسافران مترو تهران همزمان با دور دوم لغو طرح ترافیک بیشتر شده است.

فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو با بیان اینکه با وجود عدم اجرای طرح ترافیک در پایتخت، تعداد مسافران مترو کاهش نیافته است، به
ایسنا گفت: از روز شنبه ۱۱ مرداد ماه اجرای طرح ترافیک بنا بر مصوبه ستاد ملی کرونا لغو شد و انتظار می رفت که تعداد مسافرین شبکه حمل و نقل

مترو نیز کاهش پیدا کند اما تعداد مسافرین مترو در اولین روز لغو دوباره طرح ترافیک، نسبت به سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل که طرح ترافیک اجرا
می شد، بیشتر بوده است و به عبارتی دیگر در روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته مسافران مترو کمتر از تعداد مسافران روز گذشته بودند.

نوبخت با بیان اینکه آمار مسافران مترو در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۱ و ۱۲ مرداد ماه) نسبت به روزهای دیگر که طرح ترافیک اجرا می شد تغییر
چشمگیری نکرده و هنوز سقف مسافران مترو همان ۸۲۰ هزار نفر است، گفت: شبکه مترو از اینکه تعداد مسافران کمتر شود استقبال می کند چرا که

می توانیم فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر رعایت کنیم.
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زانو درد دارید؟ با خرید این محصول تمام دردهای مفاصل شما از بین میرود

این دریل چکشی پرقدرت را امروز زیر قیمت بازار بخرید
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پرفروش ترین لپ تاپ های دیجی کاال را مشاهده کنید

قطار ۵ستاره فدک، قطار برگزیده راه آهن ایران از نگاه مسافران!

چطور در ایام قرنطینه بیش از یک میلیارد فروختم؟!
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