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امروزدرنخســتین روز از اجــرای طــرح
محدودیتهــای شــدید کرونایــی در 160
شــهر بــزرگ کشــور ،تصویــر پایتخــت
یــک تصویــر متفــاوت بــا روزهــای دیگــر
بــود .بارندگــی شــدید اولیــن روز آذرمــاه،
اگرچــه چهــره پاییــزی تهــران را بیــش از
پیــش عیــان کــرد ،امــا محدودیتهــای
ســختگیرانه موجــب شــد تــا برخــی
شــهروندان از پشــت پنجــره ،زیباییهــای
پاییــز امســال را تماشــا کننــد .برخــاف
آنهــا ،امــا برخــی دیگربــدون هیچ تالشــی
یــک روزعــادی همیشــگی را بــرای تهــران
رقــم زدنــد .اینجــا متــروی فلکــه صادقیــه
اســت .ســاعت  7:30صبــح روز شــنبه!
وضعیــت متــرو شــبیه روزهــای عــادی
اســت .جمعیت پشــت سرهم ایســتاده و
واگنهــا بدون صندلی خالــی و با حداکثر
مســافر در حرکتنــد .خانــم روح نــواز،
کارمنــد اداری یکــی از پاســاژهای بــزرگ
غــرب تهــران اســت .میگویــد بــا اینکــه در
بخــش خصوصــی کار میکنــد ،امــا حتــی
بــرای یــک روز هــم تعطیــل نشــدهاند و
بــه اجبــار بایــد هــر روز ایــن وضعیــت را
تحمــل کنــد .او بــا اتوبوسهــای ونــک
بــه ایــن ایســتگاه آمــده و از شــلوغی
اتوبــوس کالفــه شــده اســت .تاکســی
بــدون دربســت پیدا نکــرده و تاکسـیهای
اینترنتــی هــم ظاهــراً ســهمیه خودشــان
را بــرای ســاعت  9شــب بــه بعــد کنــار
گذاشــتهاند .البتــه کــه هیــچ مســافری
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«ایران» از اولین روز اعمال محدودیتهای جدید گزارش میدهد

جاده خلوت؛ شهر شلوغ

اولین روز محدودیتهای هوشمند با ترافیک و ازدحام مردم در اتوبوس و مترو گذشت
بــدون ماســک اجازه وارد شــدن نداشــته،
امــا بارندگــی و ســرمای هــوا باعــث شــده
همــه پنجرههــای اتوبــوس بســته باشــد
کــه همیــن تــرس ازابتــا را بــاال بــرده
اســت! حــدود  70درصــد مغازههــای
ســمت غــرب و شــمال غربــی بــه جــز
ســوپر مارکتهــا و داروخانههــا در

ســاعت  11صبــح همچنــان بســته اســت
و جالــب اینکــه برخــی مغازههــا شــماره
تلفــن خــود را بــرای کار ضــروری روی
کرکــره نصــب کردهانــد.
تاکســیها خالــی اتوبــوس و مترو
شلوغ
مبرهــن ،یــک راننــده تاکســی خطــی

امــا برخــاف دیگــران معتقــد اســت کــه
روز بســیار خلوتــی را پشــت سرگذاشــته
و ازایــن نظرازاجــرای طــرح رضایــت
کامــل دارد« :مــن امــروز از  6و نیــم
صبــح مسافرداشــتم و برایــم جالــب
بــود کــه باوجــود بارندگــی شــدید و
تاحــدودی آبگرفتگــی امــا خیابانهــا

کاهش محسوسینداشتیم
محمــود ترفــع ،مدیرعامــل اتوبوســرانی تهــران بــه
«ایــران» میگویــد« :امــروز هیــچ کاهــش محسوســی
در تعــداد مســافران نداشــتیم و دقیقــاً مثــل روزهــای
عــادی بــود کــه شــاید بهخاطــر تأثیــر بارندگــی باشــد ،بــه
هرحــال در روز اول اجــرای محدودیتهــا ،فعــاً هیــچ
تأثیرخاصــی درترددهــا ومیــزان اســتفاده مســافران
ندیدهایــم .البتــه کــه دردوره کرونــا میــزان مســافران
از یــک میلیــون و 800هــزار قبــل بــه حــدوداً 500هــزار
نفــر رســید ،امیدواریــم از ایــن هفتــه اتوبوسهــای
کمکــی ســازمانها وارد خطــوط شــوند ،چــون بخــش
خصوصــی بــه علــت کاهــش مســافر از همــه ظرفیــت
اســتفاده نمیکنــد ».فرنــوش نوبخــت ،مدیرعامــل
متــروی تهــران البتــه برخــاف مســافرانی کــه امــروز
نســبت بــه ازدحــام متــروی تهــران گالیــه داشــتهاند،
بــه «ایــران» میگویــد« :ازصبــح امــروز وضعیــت
متــرو را مانیتــور میکردیــم و بــا شــلوغی غیرعــادی
مواجــه نشــدیم ،حتــی ایســتگاههای تقاطعــی مــا مثــل

دروازه دولــت و چهــارراه ولیعصــر کــه جــزو شــلوغ
ترینهــاهســتند،دیــروزنســبتاًخلــوتبــود.تنهــاایســتگاه
فلکــه صادقیــه بــه علــت اینکــه خــط 5متــروی تهــران
از کــرج میآیــد و حــدود هــزار و 500نفــر ظرفیــت دارد
و مــردم ســعی میکننــد از قطــار اکســپرس اســتفاده
کننــد ،شــلوغ بــود کــه عــادی اســت ،چــون حــدوداً-700
 800نفــر در یــک فاصلــه بــه ایــن ایســتگاه میرســند.
متأســفانه رســانهها از همیــن یــک ایســتگاه عکــس
میگیرنــد و منتشــر میکننــد ،درحالیکــه وضعیــت
همــه ایســتگاهها اینطــور نیســت .مــا بــه هیــچ وجــه
ســرفاصلهحرکــتقطارهــاراکــمنکردهایــم.هــماکنون
خــط دو ،ســه دقیقــه ،خــط یــک و چهــار 3و نیــم دقیقــه و
خــط ســه 6،دقیقــه اســت .بــه گفتــه او« احتمــاالً تعــداد
مســافران متــرو رونــد کاهشــی داشــته باشــد ،امــا تــا آن
زمــان ظرفیــت ،تعــداد حرکــت و ســرفاصله قطارهــا
حفــظ خواهــد شــد ».پیــک ســفر در قطارهــای تهــران از
حــدود6و نیــم تــا 8صبــح و 5و نیــم تــا 20شــب اســت.
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بشــدت خلــوت بــود ،بهطوریکــه مــن
درمســیرخیابان نصــرت و جمالــزاده
بــه خیابــان جلفــا در ســید خنــدان،
مســیری کــه در روزهــای آفتابــی بیــش
از یکســاعت در ترافیــک بــودم ،دیــروز
حــدوداً  20دقیقــه بیشــتر زمــان نبــرد».
آقــای صلواتــی ،ســاکن غــرب تهــران
کــه بــرای خریــد از میــدان تــره باراولیــن
روز هفتــه را انتخــاب کــرده میگویــد:
«خوشــبختانه نســبت بــه روزهــای عــادی
خلوتتــر بــود و مــردم هــم بیشــتر
رعایــت میکردنــد .انتظــار داشــتم کــه بــه
خاطــر دو هفتــه تعطیلــی مــردم هجــوم
بیاورنــد ،امــا اینطــور نبــود و جنــس هــم
فــراوان بــود .قــرار اســت دختــرم بــرای دو
هفتــه خانــه مــا باشــد .امــا جــای دیگــری
میهمانــی نمیرویــم ».اقــای کرمعلــی،
یــک مسافربرشــخصی اســت« :مســافر
ازصبــح کــم شــده ،مــردم جانشــان را
کــف دستشــان میگذارنــد ،بــا متــرو و
اتوبــوس میرونــد ،امــا حاضــر نیســتند،
دربســت بگیرنــد .وقتــی  9شــب بــه بعــد
مسافرکشــی تعطیــل میشــود ،نبایــد
فکــر خــرج زندگ ـیام باشــم؟این قانــون
بــه نفــع تاکســیهای اینترنتــی شــده،
مــردم بــه اجبــار بایــد تاکســی بگیرنــد».
ابوالحســنی ،شــهروند دیگــری میگویــد:
«اســمش را گذاشــتهاند ،تعطیلــی امــا
کــو گــوش شــنوا ،همیــن امــروز دختــرم
براحتــی بــه آرایشــگاه رفــت .مــن کاســب
فقــط تعطیــل کــردهام».
مشروحاینگزارشرافردا
درروزنامهایرانبخوانید.

