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آغاز شناسایی
و جریمه عابران بدون ماسک

 ۲هزار و  ۶۰۰شهروند فاقد
ماسک از سوی دوربینهای
پلیس شناسایی شدند
رئیــس پلیــس پایتخــت از شناســایی تصویر افــراد فاقد
ماســک و جریمــه آنــان خبــر داد .بهگــزارش ایســنا،
ســردار حســین رحیمی امــروز در حاشــیه بازدیــد از بازار
تهــران بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران ،بــا بیــان اینکــه
مــردم در حــوزه ترافیکــی همــکاری خوبــی داشــتند،
گفــت« :برابــر آمارهــای مــا ترددهــای شــهری هــم
روزانــه حــدود  ۵۰درصــد و در طــول شــب و ســاعات
محدودیــت نیــز بیــش از  ۷۰درصــد کاهــش داشــته
اســت .همچنیــن ســفر بــه اســتانهای شــمالی نیــز
حــدود  ۹۰درصــد کاهــش داشــته اســت ».رحیمــی بــا
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تأکیــد بــر اینکــه «اســتفاده از ماســک از در منــزل بــرای
ی اســت» گفــت« :برابر مصوبه
تمــام شــهروندان الزامـ 
افــرادی کــه فاقــد ماســک باشــند ،توســط دوربینهــای
نظارتــی و دوربینهــای البســه پلیــس شناســایی
و جریمــه خواهنــد شــد و طــی دو روز گذشــته نیــز
بیــش از  ۲هــزار و  ۶۰۰شــهروند فاقــد ماســک از ســوی
دوربینهــای پلیــس مــورد شناســایی قــرار گرفتهانــد
کــه ایــن افــراد بــه نهادهــای مربوطــه معرفــی خواهنــد
شــد و ســازوکار جریمــه آنــان مشــخص خواهــد شــد.
همچنیــن بیــش از  ۱۳۴هــزار تذکــر لســانی هــم بــه
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 ۳۶هزار پیامک تردد در ساعات
ممنوعه برای خودروهای
شهروندان در تهران ارسال شد

شــهروندان فاقــد ماســک ارائــه شــده اســت ».رحیمــی
همچنیــن از ارســال  ۳۶هــزار پیامــک تــردد در ســاعات
ممنوعــه بــرای خودروهــای شــهروندان در تهــران
خبــر داد و گفــت« :خودروهایــی کــه بعــ د از ســاعت
ممنوعیــت تــردد ،اقــدام بــه تــردد در شــهر کننــد هم به
وســیله دوربینهــا و هــم بــه وســیله مأمــوران  ۲۰۰هــزار
تومــان جریمــه خواهنــد شــد ».ســرهنگ دالور القاصی
مهــر فرمانــده یــگان امــداد فرماندهی انتظامــی تهران
بــزرگ از اجــرای طــرح کنترل مبــادی ورودی و خروجی
شــهر تهــران خبــر داد .محمــد حســین حمیــدی رئیس

پلیــس راهــور تهــران بــزرگ در خصــوص دســتکاری
و مخــدوش کــردن پــاک خودروهــا گفــت :همــکاران
بنــده در ســطح معابــر حضــور دارنــد و اینگونــه مــوارد را
نیــز کنتــرل و در صــورت رؤیــت حتمــاً برخــورد خواهنــد
کــرد .اینگونــه مــوارد جــرم محســوب شــده و برخــورد
قضایــی بــا اینگونــه اقدامــات صــورت خواهــد گرفــت و
پلیــس در صــورت مشــاهده خــودرو را متوقــف نمــوده و
بهخاطــر ایــن کار  ۲۰۰هــزار تومــان جریمــه خواهــد شــد
و ســپس خــودرو بــه پارکینــگ منتقــل و پــس از تشــکیل
پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی خواهــد شــد.
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تا کنون
پنج میلیون و  ۸۲۸هزار و ۳۰۷
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
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اســتانهای تهــران ،اصفهــان ،قــم ،آذربایجــان
شــرقی ،خراســان جنوبــی ،ســمنان ،قزویــن ،لرســتان،
اردبیــل ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و
بویراحمــد ،گیــان ،بوشــهر ،زنجــان ،ایــام ،خراســان
رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحــال و بختیــاری ،البــرز،

آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمــان ،خراســان شــمالی،
همــدان ،یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز قــرار
دارند.
اســتانهای هرمــزگان ،فــارس ،گلســتان و سیســتان و
بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد.
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