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کاهش  ۷۰درصدی ترددهای شبانه

رئیــس ســتاد فرماندهــی مقابلــه بــا کرونــا در کالنشــهر
تهــران از کاهــش ترددهــای درون شــهری در پــی اعمــال
محدودیتهــای دوهفتــهای خبــر داد.
بهگــزارش ایســنا ،علیرضــا زالــی بــا اشــاره بــه وضعیــت
تــردد درون شــهری در  ۲۴ســاعت گذشــته ،اظهــار کــرد:
میــزان کاهــش تــردد درون شــهری بــر اســاس آمــار پلیــس
راهــور بیــش از  ۵۹درصــد در ســاعات روز و  ۷۰درصــد در
ســاعت  ۲۱تــا  ۴صبــح بــوده اســت .وی بــا بیان اینکــه در ۲۴
ســاعت گذشــته بیــش از  ۹۰درصــد تــردد در اتوبــان تهــران
 شــمال تقلیــل پیــدا کــرده اســت ،گفــت :همچنیــن دراتوبــان تهــران  -قــم و مواصــات جنوبــی شــهر تهــران این
عــدد بــه  ۷۰درصــد رســیده اســت .بهگفتــه وی ،هرگونــه
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تغییــری در مــرگ و میرهــا ،بــر اثــر اعمــال مداخــات
مدنــی و اجتماعــی بیــن یــک مــاه تــا  ۴۰روز ،در مــورد
بســتری حدود  ۳هفته و در مورد مراجعات ســرپایی بین
 ۱۰تــا  ۱۴روز زمــان میبــرد .زالــی موضــوع اصلــی نگرانــی
کســب و کارهــا را پرداخــت اجارهبهــا و برگشــت چکهــا
عنــوان کــرد و گفــت :طــی نامـهای از ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا درخواســت کردیــم کــه ایــن دوهفتــه محدودیتهــا،
مــورد حقوقــی ویــژه بــرای مــراودات تجــاری کســب و کار
تلقی شــود تا برگشــت چک ،سوءپیشــینه را برای مشــاغل
به همراه نداشــته باشــد .ســردار حســین رحیمی فرمانده
انتظامــی تهــران بــزرگ نیــز جزئیات و شــرایط پــاک کردن
جریمههــای تــردد در محدودیــت کرونایی را تشــریح کرد.
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رئیــس پلیــس پایتخــت دربــاره اعــام دو آمارمتفــاوت
از ســوی پلیــس و شــهرداری تهــران دربــاره جریمههــای
کرونایــی خودروهــا در ســاعات منــع تــردد گفــت :هیچکــس
بهغیــر از پلیــس نمیتوانــد خودرویــی را جریمــه کنــد و
جریمههــا تمامــاً از ســوی پلیــس انجــام میشــود؛ بنابرایــن
آمــاری کــه از ســوی پلیــس اعــام میشــود آمــار درســت
اســت ،احتمــاالً ایــن تفــاوت بهدلیــل لحــاظ کــردن تعــداد
جریمههــای ارشــادی اســت کــه در روز اول انجــام شــده
اســت .همــان طــور کــه پیشــتر اعــام شــد در شــب اجــرای
ایــن طــرح بهدلیــل تکمیــل نبــودن زیرســاختها عمــده
جرایــم بــه شــکل پیامــک ارشــادی انجــام شــد .رحیمــی در
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره چگونگــی دریافــت مجــوز تــردد

گفــت :مجــوز تــردد از ســوی فرمانداریهــا صــادر میشــود
و متقاضیــان بایــد بــرای درخواســت بــه فرمانداریهــا
س از
مراجعــه کننــد .وی دربــاره اینکــه چگونــه میتــوان پ ـ 
جریمــه نســبت بــه پــاک کــردن ایــن جریمــه اقــدام کــرد،
گفــت :معیــار پلیــس لیســتی اســت کــه ازســوی فرمانــداری
اعــام میشــود ،بنابرایــن اگــر [صاحــب] خودرویــی
س از آن ،مجــوز تــردد را دریافــت کــرده
جریمــه شــده و پ ـ 
باشــد میتوانــد پــس از دریافــت مجــوز فرمانــداری بــه
دفاتــر دهگانــه رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی مراجعــه
کــرده و درخواســت پــاک شــدن جریمــه خــود را ثبــت کنــد
س از بررســی مجــوز ارائــه شــده و درخواسـتها
و در آنجــا پـ 
تصمیمگیــری میشــود.
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تا کنون
پنج میلیون و  ۸۷۱هزار و ۹۸
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

483

نـفـر

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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