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سرپرست سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران از افزایش  ۱۰۰درصدی جذب
کارتن خوابها در گرمخانهها و مددسراهای
شهرداری تهران خبر داد.
ی با اشاره به
به گزارش ایسنا ،مالک حسین 
آمار جذب معتادان کارتن خواب از ابتدای
سال جاری گفت :در یک ماهه فروردین
ل  ۸۵۶۴نفر از افراد کارتن خواب در
امسا 
گرمخانهها و مددسراهای شهرداری تهران
جذب شدند و شاهد افزایش  ۱۰۰درصدی
م چراکه در
مراجعات به این مراکز هستی 
ب
اسفند  ،۹۸تعداد جذب افراد کارتن خوا 
 ۴۴۵۹نفر بود .وی با بیان اینکه در فروردین
ماه شاهد افزایش  ۴۸درصدی تماسهای
مردمی با سامانه  ۱۳۷به منظور جذب و
جمعآوری کارتن خوابها بودیم ،افزود:
افزایش تعداد جذب کارتن خوابها به دلیل
شرایط خاصی است که این روزها در کشور
داریم .سرپرست سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران با اشاره به افزایش تعداد
گشتهای ویژه این سازمان برای جذب کارتن
خوابها اظهار کرد :در هفته گذشته که شاهد
کاهش دمای هوا در تهران بودیم ،گشتهای
ویژه تنها در یک رو ز  ۶۳۲نفر از افراد کارتن
خواب را جذب کردند که متأسفانه باید
اعالم کنم در این حوزه رکورد جدیدی ثبت
د چراکه پیش از این بیشترین عدد جذب
ش
کارتن خوابها مربوط به روزهای برفی تهران
بود که  ۳۶۲کارتن خواب توسط گشتهای ما
جمعآوری میشد .مالک حسینی ادامه داد:
در این روزها با توجه به تصمیمات متعددی
که اتخاذ شد ،شاهد افزایش تعداد معتادان
متجاهر در سطح شهر تهران هستیم؛ هرچند
ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا با همکاری
وزارت بهداشت و کمیته درمان این ستاد،
پروتکلی را تدوین کرده است که باید به
د اما همه
تایید ستاد ملی مقابله با کرونا برس 
مسئوالن در این حوزه نگرانند که مبادا فرد
کارتن خوابی ناقل بیماری باشد .شهرداری
تهران در این راستا اعالم آمادگی کرده برای
حل این مشکل مددسرای خاورشهر را در
اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دهد.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت بیش از ۶۰۰
نفری مددسرای خاورشهر گفت :شهرداری
با این شرط که  ۶۵مددجوی رسوب کرده
خاورشهر تحویل بهزیستی شوند ،اعالم
آمادگی کرده تا این مرکز را برای قرنطینه
 ۲هفتهای معتادان جمعآوری شده قرار
دهد .سرپرست سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران با بیان اینکه بیشترین معتاد
کارتن خواب جمعآوری شده متعلق به مناطق
 ۱۲و  ۱۵و کمترین متعلق به منطقه  ۲۲بوده
است ،گفت :این روزها شهروندان تهرانی با
موضوع افزایش تعداد معتادان متجاهر و
کارتن خوابها مواجهند و در این خصوص
د لذا باید مسئوالن امر
دغدغه و نگرانی دارن 
فکری به حال این موضوع کنند.

اخبار

آیا شیوع یک بیماری همهگیر کمکی به محیطزیست جهان کرده است؟

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران اعالم کرد

رکورد پذیرش معتادان و کارتن
خوابها در گرمخانههای تهران
زده شد
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 ۱۲۹۷ابتال و  ۸۸فوتی جدید
کرونا در کشور

کرونا؛ دشمن انسان ،دوست زمین!

کرونا ویروس با تاخت و تازش بر جهان و با
رساندن شمار مبتالیان به بیش از  2میلیون نفر و
مرگ بیش از  171هزار نفر از قربانیانش در  210کشور
جهان ،بسیاری از دولتها را مجبور به اتخاذ و اعمال
سیاستهایی چون ممنوعیت تجمعات ،تعطیلی
مشاغل ،تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی ،ایجاد
فاصله اجتماعی و تشویق مردم به «در خانه ماندن»
کرده است .نتیجه اعمال این سیاستها اما سکوت و
انزوای زمین شده است .سکوتی که به زمین فرصتی
دوباره داده تا نفسی تازه کند و پنجاهمین سالگردش
را در سکوت و انزوا و به دور از تجمعات انسانی
جشن بگیرد .محمد درویش ،عضو کرسی محیط
زیست و امنیت ملی در شورای عالی امنیت ملی
کشور معتقد است ک ه «جهانیان پنجاهمین سالگرد
روز جهانی زمین را در حالی جشن میگیرند که زمین
در بهترین شرایط خود طی نیم قرن اخیر قرار دارد».
او گفت« :طی دو ماه گذشته که بیشتر مردم
در سراسر جهان در خانههای خود به سر میبردند
شوکی بیسابقه به دنیا وارد شده است و برای
اولینبار به یکباره میزان انتشار گازهای گلخانهای،
مصرف سوختهای فسیلی ،ترددهای هوایی ،زمینی
و آبی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است .تمام این
عوامل باعث شده تا میزان انتشار گازهای گلخانهای
در ماه مارس  ۲۰۲۰برابر با میزان مدت مشابه در
سال ۱۹۹۰میالدی باشد یعنی  ۳۰سال قبل و این
نشان میدهد سبک زندگی آدمها تا چه اندازه در
تضاد با چیزی است که به آن «تابآوری کره زمین»
میگوییم».
تقریبا  21روز پیش بود که سازمان فضایی
آمریکا (ناسا) اعالم کرد که تصاویر ماهوارهایاش
نشاندهنده کاهش چشمگیر آلودگی هوا در
سراسر چین است که دستکم این اتفاق ناشی از
کاهش فعالیتهای اقتصادی درپی شیوع ویروس
جدید کرونا است .ماهوارههای ناظر بر جمعیت
ناسا و سازمان فضایی اروپا (ایاسآ) دریافتهاند
که گاز نایتروجن دای اکساید بر فراز چین کاهش
چشمگیر یافته است .تصاویر گرفته شده توسط
این ماهوارهها نشاندهنده غلظت نایتروجن دای
اکساید ( )NO2بود؛ یک گاز سمی که توسط ماشین
موترها ،نیروگاههای برق و تاسیسات صنعتی انتشار
مییابد .دانشمندان ناسا در گزارش خود افزودهاند
که کاهش گاز نایتروجن دای اکساید ابتدا در نزدیکی
شهر ووهان مشاهده شده است ،شهری که ویروس
کووید  ۱۹از آنجا شیوع یافت و ابتدا به دیگر شهرهای
چین و سپس به کشورهای دیگر سرایت کرد .از زمان
شیوع ویروس کرونا میلیونها شهروند چین قرنطین
و بسیاری شهرهای این کشور فلج شد و رفت و آمد
در آنها ممنوع شد .فی لیو ،محقق کیفیت آب و
هوا در سازمان ناسا با نشر اعالمیهای گفت« :این
نخستینباری است که میبینم (آلودگی هوا) در
یک ساحه گسترده و در نتیجه واقعه مشخصی
چنین به صورت چشمگیر کاهش مییابد ».او افزود
که در جریان بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸نیز در
چندین کشور میزان آلودگی هوا کاهش یافته بود،
اما این کاهش تدریجی بود .این کاهش آلودگی هوا
همچنین به جشن آغاز سال جدید خورشیدی نیز

فاز جدید در مقابله با کرونا

د جهان به واسطه
گروه جامعه :انتشار تصاویری از جوالن حیوانات در خیابانهای خالی از انسان در شهرها مختلف دنیا گرچه نشان میده 
خانهنشینی انسان به دلیل شیوع یک ویروس همهگیر نفسی تازه کشیده است اما همین تصاویر باز هم حکایت از تجاوزگری انسانها به محیطزیست
دارد .حیواناتی که در نبود غذا به محل سکونت انسانها پناه آوردهاند و غذا را از سطلهای زباله و خیابانهای خلوت طلب میکنند .با این حال اما
بیماری اپیدمی کروناویروس از آنجا که تبدیل به مهمترین مسئله بهداشتی و ایمنی انسانی شده است ،انسانها برای مهار و جلوگیری از آن دست به
تغییر رفتارهای روزمره خود زد ه و تاثیرات ظریفی را بر محیطزیست گذاشته است .این تغییر رفتارها حتی روز زمین را نیز تحتالشعاع خود قرار داده
است .جهان در حالی پنجاهمین سالگرد روز زمین را جشن میگیرند که سایه سنگین ویروس کرونا بر جهان سبب شده تا امسال اولین روز جهانی
زمین به صورت دیجیتال برگزار شود و برگزارکنندگان این جشن از مردم خواستهاند تا به صورت آنالین راهپیمایی کنند.

گرچهبسیاری
از فعاالن
محیطزیستاز
پیامدهایمثبت
کرونا ویروس
برمحیطزیست
جهان خبر
میدهند عده
دیگر نگران
شدت از سرگیری
فعالیتهای
انسانی در
پساکروناهستند
مرتبط دانسته شده است.
محمد درویش اما تاثیرات مثبت این اتفاق بر
محیطزیست را تنها مختص به کاهش آلودگی
هوا ندانسته و گفته است« :کاهش تردد انسانها
در طبیعت و محیط خارج از خانه باعث کاهش
محسوس میزان تولید آلودگی صوتی و لرزشهای
کره زمین شده و این مسئله باعث تسهیل کار
زمینشناسان در مطالعه پوستههای بیرونی کره
زمین شده است ».این فعال حوزه محیط زیست
درباره لرزشهای کره زمین توضیح داد« :روزانه
حدود  ۳.۵میلیارد نفر در کره زمین با قطار ،خودرو،
هواپیما ،کشتی و دیگر وسایل حمل و نقل جابهجا
میشوند .این ترددها و فعالیتهای ساختمانی،
معادن شن و ماسه و سایر و رزمایشها باعث
ایجاد فشارهایی بر پوسته بیرونی کره زمین میشود
اما اکنون درپی شیوع ویروس کرونا تقریبا تمام
این عملیات و فعالیتها در دنیا متوقف شدهاند و
 2ماه است که این فشار و لرزهها با منشا انسانی
وجود ندارد و درنتیجه دانشمندان زمینشناس با
راحتی بیشتری میتوانند به فعالیتها و مطالعات
زمینشناسی خود بپردازند».

اما همه پیامدهای مثبت توقف فعالیتهای
انسانی این نیست .اینکه ما انسانها در آنچه بر
زمین انجام دادهایم و سبب فرسودگی آن شدهایم
تاملی کنیم ،خود مهمترین پیامد است .پیامدی که
شاید به گفته محمد درویش ،عضو کرسی محیط
زیست و امنیت ملی در شورای عالی امنیت ملی

کشور ،باعث شده تا اکنون بشر خردمند با این
سوال روبهرو شده که چرا زمانیکه فعالیتهای
بشر به عنوان یک عضو اکوسیستم کاهش مییابد
نه تنها هیچ اتفاق سویی رخ نمیدهد بلکه وضع
طبیعت بهتر میشود؟ درویش خاطرنشان کرد:
«فکر کنید زنبورها از طبیعت حذف شوند .در این
صورت تمامیت مایملک محیطزیستی کره زمین،
زادآوری بسیاری از گونهها و خود انسان آسیب
خواهند دید یا اگر خرسهای قهوهای از طبیعت
حذف شوند میزان حاصلخیزی خاک کاهش پیدا
میکند یا اگر گرازها حذف شوند میزان نفوذپذیری
آب در خاک کاهش و سیلها افزایش پیدا خواهند
کرد بنابراین در خلقت تمام گونههای گیاهی و
جانوری و حشرات حکمتی بوده است و به تابآوری
زمین کمک میکند».
این عضو کرسی محیط زیست و امنیت ملی در
شورای عالی امنیت ملی کشور گفته است« :چرا
اکنون چنین اتفاقی افتاده که بشر که خود را اشرف
مخلوقات میداند و باید مسئولیتپذیرتر از سایر
مخلوقات باشد به نحوی رفتار کرده که نبودش
به نفع طبیعت و کره زمین است .امیدوارم درنگ
دراینباره باعث شود چیدمان برنامههای توسعه خود
را به نفع طبیعت تغییر دهیم و با درک قوانین حاکم
بر طبیعت سعی کنیم بهجای صرف بودجهها برای
تولید جنگافزارهای بزرگتر و مهیبتر آنها را صرف
پژوهشهایی در حوزه محیط زیست ،سالمت و ...و
کمک به ارتقای نظام آموزش و پرورش کنیم تا از این

رو در جهان پساکرونا با انسانهای عاقلتر ،داناتر و
مسئولیتپذیرتری روبهرو باشیم».
با این حال اما کرونا ویروس پیامدهای منفی
نیز برای محیطزیست به همراه دارد ،پیامدهایی
از جمله تولید بیشتر زبالههای بهداشتی و مصرف
بیشتر آب .اتفاقی که درویش نیز به آن اشاره کرده
و گفته است« :مردم باید بدانند که در  ۲۰ثانیهای
که توصیه شده دستها شسته شوند ،الزم نیست
شیر آب آشامیدنی باز بماند بلکه باید  ۲۰ثانیه مایع
صابون روی دستها باشد و در انتها با آبی ب ه اندازه
یک لیوان دستهای خود را بشویند ».وی در ادامه
تصریح کرد« :از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران
(اوایل اسفند ماه  )۹۸مصرف آب شرب در بسیاری
از شهرهای کشور  ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
و نشاندهنده آن است که به مردم به اندازه کافی
آموزش داده نشده است که در این شرایط چهکار
کنند تا با یک تابستان وحشتناک روبهرو نشویم».
با وجود تمام پیامدهای مثبت و منفی که شیوع
بیماری همهگیر کرونا ویروس بر محیطزیست
جهان گذاشته اما بسیاری از فعاالن محیطزیست
برخالف نظر برخی دیگر که امیدوار به تغییر سبک
زندگی انسانها به واسطه این شوک عظیم هستند،
معتقدند که به دالیل پیامدهای منفی اقتصادی این
بیماری در جهان ممکن است محیطزیست در پسا
کرونا با معضالت و چالشهای بیشتری به دنبال
بهرهبرداری هر چه بیشتر دولتها برای جبران
خسارات اقتصادی این بیماری روبهرو شود.

سگها ،کرونایاب میشوند

با شیوع ویروس کرونا ،بسیاری از دستگاهها و نهادها به دنبال
راهکارهایی هستند که با استفاده از آن امکان تشخیص موارد
مبتال به کرونا یا محیطهای آلوده به این ویروس شناسایی شوند.
در تازهترین این اقدامات یکی از مراکز آموزش سگهای «جستجو
و نجات» اعالم کرده که در همکاری مشترک با ارتش به دنبال
انجام پروژهای برای آموزش سگها برای تشخیص موارد ابتال به
کروناست.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا شیری ،مسئول روابط عمومی پروژه
«تشخیص ویروس کرونا» که با همکاری مدرسه آموزش سگها
و ارتش در حال انجام است در گفتوگو با ایسنا دراینباره اظهار
کرد :پیش از این نیز از سگها برای تشخیص ویروس ماالریا و

ویروسهای دیگر کمک گرفته شده است ،از آنجا که سگها بو را
 ۲۰هزار برابر بیشتر از انسان تشخیص میدهند ،پیش از این نیز
توانسته بودند برخی ویروسها را تشخیص دهند؛ البته با توجه به
اینکه ویروس کرونا ناشناخته است و جهش زیادی دارد ،بسیاری
از محققان تا کنون این پژوهش را انجام نداده بودند .در حال
حاضر ما ریسک این اقدام را پذیرفتهایم و ارتش جمهوری اسالمی
ایران نیز ما را در این زمینه حمایت کرده است .وی ادامه داد:
تاکنون دو مرحله از این آموزشها در مدرسه  SK9انجام شد و
مرحله نهایی در دژبان مرکز ارتش ،در محدوده بیمارستان امام
رضا صورت گرفت تا طی چند نوبت ویروس با رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،به طوری که ضعیف نشود یا از بین نرود به دست ما

برسد .در همین راستا هم در مرحله اول تحقیقات ثابت کردیم که
سگها به ویروس کرونا مبتال نمیشوند ،چرا که حدود دو هفته
است که سگها به صورت مستقیم با ویروسها کار میکنند
اما چند مرحله تست انجام شده و تاکنون هیچ موردی از انتقال
ویروس از سگ به مربیان مشاهده نشده است ،بنابراین سگ
نمیتواند ناقل باشد.
حمیدرضا شیری با بیان اینکه امیدواریم تا  ۱۰روز آینده اعالم
کنیم که سگها میتوانند کرونا را تشخیص دهند اظهار کرد :طی
تستهایی که انجام میشود ،سگها میتوانند از میان  ۱۰نمونه،
که  ۹نمونه منفی و یک نمونه مثبت است ،ویروس را شناسایی
کنند .امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم این را به دنیا ثابت کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۲۹۷
بیمار جدید کووید  ۱۹در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،کیانوش جهانپور گفت :از
روز دوشنبه تا سهشنبه  ۲اردیبهشت  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲۹۷
بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور
شناسایی شد .وی افزود :به این ترتیب مجموع
بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۸۴۸۰۲نفر
رسید.
وی همچنین گفت :متاسفانه در طول
ساعات گذشته ۸۸ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود
را از دست دادند و به این ترتیب تا کنون ۵۲۹۷
نفر از بیماران ،جان باخته و دیگر بین ما
نیستند .جهانپور گفت :تا کنون  ۶۰۹۶۵نفر از
ن بهبود یافته و ترخیص شدهاند .به گفته
بیمارا 
وی ۳۳۵۷ ،نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند .وی افزود :تا کنون  ۳۶۵هزار و ۷۲۳
آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام
شده است.

هشدار بهزیستی درباره رشد مراکز
غیرمجاز به دنبال تعطیلی مهدها
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان
بهزیستی کشور از تهیه ضوابط بازگشایی
مهدهای کودک در قالب گامهای مختلف خبر
داد و گفت :سازمان بهزیستی با بازگشایی کلی
مهدهای کودک با رعایت پروتکلهای بهداشتی
موافق است ،اما باید ستاد ملی کرونا مجوز
الزم در این خصوص را صادر کند.
به گزارش ایسنا  ،سعید بابایی ،درخصوص
وضعیت تعطیلی مهدهای کودک به دنبال
شیوع کروناویروس افزود :سازمان بهزیستی
با بازگشایی کلی مهدهای کودک و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی موافق است ،اما باید
ستاد ملی کرونا مجوز الزم در این خصوص
را صادر کند .وی با بیان اینکه سازمان
بهزیستی کشور ضوابط بازگشایی مهدهای
کودک را در قالب گامهای مختلف آماده
کرده است ،اظهار کرد :امیدواریم با مجوز
ستاد ملی کرونا مهدهای کودک بازگشایی
شوند و این تالشها با حفظ و تاکید بر منافع
کودکان هرچه زودتر محقق شود .بابایی در
پاسخ به سوالی درمورد مشکالت والدینی که
هم اکنون در محل کار خود حاضر میشوند
نیز توضیح داد :وقتی مشاغل گوناگون
بخش خصوصی بازگشایی شده و از بسیاری
از دورکاریهای بخش دولتی کاسته شده
است و همچنین مشاغل حساسی مانند
پرستاران و پزشکان و کادر درمانی در حال
حاضر مشغول کارند ،باید فضایی امن برای
نگهداری فرزندان آنان فراهم شود .مدیرکل
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی
کشور ادامه داد :اگر مهدها بازگشایی نشوند
برخی از مراکز غیرمجاز و غیراستاندارد در
این ایام رشد خواهند کرد .به همین دلیل به
نظر میرسد باید مسیر را به گونهای تنظیم
کنیم که منجر به بازگشایی قاعدهمند مهدها
شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد

 ۳۱۷مبتال و  ۲۰فوتی کرونا درتاکسیرانی تهران

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از ابتالی  ۳۱۷نفر و فوت ۱۹
راننده و یک کارمند تاکسیرانی شهر تهران درپی شیوع بیماری کووید  ۱۹خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد علیخانی در نشست خبری که به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار شد در تشریح آنچه در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس
در سطح حمل و نقل عمومی شهر تهران از زمان آغاز شیوع این بیماری اتفاق
افتاده است ،گفت :با آغاز سال جدید و طرح بحث شیوع کرونا ویروس ،یکی از
مواردی که کمیسیون حمل و نقل شورای شهر به آن ورود پیدا کرد این بود که
چه پروتکلی باید در حوزه حمل و نقل عمومی مدنظر قرار گیرد .در این راستا با
مدیران عامل شرکتهای مترو ،اتوبوس و تاکسیرانی جلساتی داشتیم و نظرات
آنها را درخصوص دستورالعملهایی که در حال حاضر اجرا میکنند پرسیدیم و
نحوه اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا را نیز از آنها جویا شدیم.
وی افزود :پس از مواردی که درپی این جلسات احصا شد ،کار کارشناسی بر
روی اطالعات صورت گرفت و با کمیسیون سالمت شورا مشورت شد .درنهایت
جمعبندی انجام شد و بنا شد پیشنهادات ما با هماهنگی وزارت بهداشت به ستاد
ملی کرونا ارائه شود که امیدواریم دستورالعمل ما تصویب و ضمانت اجرایی پیدا
کند .علیخانی در پاسخ به سوالی درخصوص اخذ عوارض ورود به طرح ترافیک
در ایام شیوع بیماری کووید  ۱۹گفت :در تذکر روز یکشنبه هفته جاری هدفم

تاکید بر اجرای قانون بود اینکه اعالم شد همه خودروها میتوانند وارد محدوده
طرح شوند بحثی است که سقف آن توسط شورای ترافیک تهران تعیین میشود.
درحقیقت مرجع تصمیمگیری برای ساعات و تعداد سقف مجاز برای ورود به
محدوده طرح ترافیک بر عهده شورای ترافیک تهران است .وی افزود :تصمیمی
در شورای ترافیک تهران گرفته شد که مورد قبول ما نبود .ساعاتی را تغییر دادند و
نهایتا این تصمیم در حل مشکل تاثیری نداشت و درپی آن وزارت بهداشت اعالم
کرد که همه خودروها میتوانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند .اما دستگاهی
اعالم نکرد عوارض ورود به محدوده گرفته شود یا خیر؟ برای مثال فرض کنید
درمورد طرح تفضیلی اعالم شود یک طبقه اضافه میتوان در تهران ساخت ،آیا
این به این معنی است که مردم یک طبقه بسازند و عوارضی پرداخت نکند .قطعا
چنین معنیای نیست بلکه باید در چارچوب ضوابط این کار انجام شود.
علیخانی تاکید کرد :ما نمیگوییم حتما عوارض اخذ شود؛ اما باید به لحاظ
قانونی این موضوع حل شود .لذا باید شهردار تهران برای بخشش و تخفیف این
عوارض به شورا الیحه ارسال کند تا شورا تصمیم بگیرد و به لحاظ قانونی تصمیم
شورا مالک عمل قرار گیرد .بیتردید در این شرایط باید به مردم کمک شود اما
م بلکه باید روال قانونی در هر موردی
این به این معنی نیست که قانون را دور بزنی 
طی شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درخصوص اذحام جمعیت و تدوین
پروتکل بهداشتی حمل و نقل عمومی تصریح کرد :در پروتکل تهیه شده موارد
خوبی از جمله اجباری شدن استفاده از ماسک در حمل ونقل عمومی مورد تاکید
قرار گرفته است .عضو شورای شهر تهران افزود :حمل و نقل عمومی ما درپی
شیوع این بیماری در این ایام تلفات داد ه اما خدماتش تعطیل نشده است .در
حالت عادی مترو  ۲میلیون و اتوبوسرانی  ۲.۵میلیون سفر در روز داشت؛ اما
در ایام کرونا حمل و نقل عمومی ما تعطیل نشد و تعداد سفرهای آنها به حدود
 ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار سفر کاهش پیدا کرد .این اتفاق در ایام نوروز افتاد که وضعیت
خیلی حاد نبود.
وی ادامه داد :تاکنون در تاکسیرانی  ۱۹راننده و یک نفر از کارکنان تاکسیرانی
یعنی مجموعا  ۲۰نفر بر اثر ابتال به این بیماری جان باختند و  ۳۱۷نفر به این
بیماری مبتال شدند که خوشبختانه  ۱۴۷نفر از آنها بهبود پیدا کردند .در اتوبوسرانی
در آمار فوتیها افزایشی نداشتیم و همان دو نفر فوتی قبلی بوده اما مجموع افراد
مشکوک و افراد قطعی مبتال به این بیماری  ۱۴۷نفر است .در مترو خوشبختانه
تلفات جانی نداشتهایم اما براساس آخرین آماری که گرفتهایم بین  ۴۰تا  ۵۰مبتال
داشتیم که بیشتر آنها از راهورهای مترو و پرسنل بودند.
علیخانی ادامه داد :در هفته قبل و با توجه به آغاز فعالیت بخشی از مشاغل،

تعداد مسافرین در مترو و اتوبوس به حدود  ۳۷۰هزار نفر رسید و روز گذشته این
رقم به  ۴۷۶هزار مسافر افزایش پیدا کرد .درحقیقت روز دوشنبه  ۱۷۶هزار نفر با
توجه به آغاز فعالیت مشاغل ،به مسافرین اضافه شدند .این در حالی است که
طرح ترافیک اجرا نمیشود و  ۷۰درصد ترافیک در این روزها نسبت به مشابه سال
گذشته افزایش پیدا کرده است .خطوط ویژه اتوبوسرانی نیز به دلیل حجم زیاد
خودروها پر شده و به مانعی برای سرویسدهی این خطوط تبدیل شده است.

