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اخبار

شل پاالیشگاه خود در آمریکا را برای
همیشهتعطیلمیکند

ش��رکت روی��ال داچ ش��ل احتم��ا ًال تعطیلی دائم
پاالیشگاه کانونت در لوئیزیانا را با ظرفیت 211146
بش��که در روز در همین هفته آغاز میکند.به نقل
از رویترز،ش��ل در پنجم نوامبر اعالم کرد نتوانس��ته
خری��داری برای این پاالیش��گاه در  92کیلومتری
غرب نیواورلین در بحبوحه همهگیری ویروس کرونا
پیدا کند ،بنابراین احتما ًال این پاالیشگاه را تعطیل
میکند.پاالیشگاه کانونت اولین پاالیشگاه آمریکا
در گالف کوست است که به خاطر سقوط تقاضا برای
محصوالت پاالیشی در نتیجه همهگیری ویروس
کرونا برای همیش��ه تعطیل میش��ود 8 .پاالیشگاه
دیگ��ر در آمریکای ش��مالی در خط��ر تعطیلی قرار
دارند.همهگیری ویروس کرونا تقاضا برای سوخت
را  30درص��د کاه��ش داده و تحلیلگران پیش بینی
میکنند  4.7میلیون بشکه در روز طی  5سال آینده
از تقاضای جهانی برای سوخت کم شود.

ازسرگیری صادرات مستقیم نفت
ونزوئال به چین

نفتکشه��ای حام��ل نفت ونزوئ�لا در حال حاضر
علیرغ��م تحریمه��ای آمری��کا ،مس��تقیم به چین
میرون��د .ش��رکت نفت ونزوئال ت��ا حاال نفت خام
خود را از طریق انتقال کش��تی به کش��تی در دریا به
چین میفروخت .به نقل از اویل پرایس ،اطالعات
کش��تیرانی و مدارک مربوط به ش��رکت نفت دولتی
ونزوئال نشان میدهد صادرات نفت خام این کشور
به چین علیرغم تحریمهای آمریکا آغاز شده است.
ش��رکتهای ب��زرگ نفت چین ،سیانپیس��ی و
پتروچاینا سال گذشته خرید مستقیم نفت از ونزوئال
را ب��ه خاطر افزای��ش تحریمهای آمریکا علیه این
کشور متوقف کردند.

بازار گاز نخجوان
در خطر است

خــبرویـژه

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت :میتوانیم گاز را از طریق عراق به سوریه و مدیترانه و سپس از دریای سیاه به به اروپا ببریم اگر منفعالنه عمل کنیم ،عالوه بر نخجوان ،در آینده
عراق نیز گاز خود را از ترکیه؛ و پاکس��تان و افغانس��تان هم از ترکمنس��تان تامین خواهند کرد و ما به س��متی میرویم که فقط متقاضی داخلی خواهیم داش��ت ،همانگونه که امروز هم کش��ور به
اندازه کل اروپا مصرف گاز داریم .حمیدرضا صالحی در گفتوگو با ایلنا ،درباره ایجاد کریدور نخجوان-آذربایجان و تاثیر آن بر کمرنگ شدن نقش گازی ایران اظهار داشت :بحث جدی در
این منطقه حضور کشور ترکیه است که اخیرا با احداث خط لوله ترکاستریم در دریای سیاه به طول  920کیلومتر بدنبال این است که بتواند نقش بیشتری در حوزه گاز بازی کند.

اخبار

تولیدکنندگان زیر بار سیاست های جدید نمی روند؛

افزایش تنشهای داخلی در اوپک پالس

گ�روه انرژی:آنچ��ه که به نظر می رس��ید یک
دیدار آرام وزیران نفت اوپک پالس برای تمدید
محدودیت عرضه در سال میالدی آینده باشد،
ب��ا اعالم گالیه ه��ای برخی از تولیدکنندگان
عضواینگروهبامش��کلبرخوردکردهاس��ت.
به گزارش اس��کناس به نقل از ایس��نا ،امارات
متحده عربی ممکن است از اوپک جدا شود و
عراق و نیجریه خواستار موافقت با تولید بیشتر
نفت شده اند .افزایش اخیر قیمتهای نفت تحت
تاثیر اخبار ساخت واکسنهای موفق کووید ۱۹
هم عزم این تولیدکنندگان برای تصمیم گیری
درباره سیاس��ت تولید آینده ش��ان را به محک
خواهد گذاشت.در نتیجه ناظران اوپک پالس
و برخی از نمایندگان این گروه اظهار کردند که
انتظار دارند مذاکرات در زمان نشس��ت وزیران
اوپک در روز دوش��نبه و وزیران اوپک پالس
درروزس��هش��نبهباتنشهمراهباشدامابرخی
از صحبتهای دشوار درباره آینده توافق کاهش
تولید و خود اتحاد اوپک پالس ممکن اس��ت
تصمی��م گیری را دش��وار کند.باب مک نالی،
رییس ش��رکت مش��اوره راپیدان انرژی اظهار
کرد :تصور می کنم این دیدار دشوارتر از دیدار
قبلی باش��د .اعالم خبر ساخت چندین واکسن
و افزای��ش قیمته��ای نفت اوضاع را تغییر داده
است .قیمت نفت در آستانه این نشست اهمیت
زیادی دارد.اعضای اوپک پالس در آوریل پس
از روزه��ا مذاک��ره با ی��ک توافق کاهش تولید
تاریخ��ی موافقت کردن��د .این تولیدکنندگان
کاه��ش تولی��د ۹.۷میلیون بش��که در روز را از

اول مه به اجرا گذاش��تند اما محدودیت عرضه
خ��ود را در اوت ب��ه  ۷.۷میلیون بش��که در روز
تسهیل کردند و قرار است از ابتدای سال آینده
محدودیت عرضه خود را به  ۵.۸میلیون بشکه
در روز تسهیل کنند.اما در  ۱۶نوامبر کمیته فنی
اوپ��ک پالس ب��ا در نظر گرفتن افزایش موارد
ابتال به کووید  ۱۹در بس��یاری از کش��ورهای
غرب��ی و تاثی��ر منفی آن بر قیمتها و همچنین
احیای تولید نفت لیبی پس از آتش بس میان
گروههای رقیب داخلی ،تاخیر حداکثر ش��ش
ماهه افزایش تولید را پیشنهاد کرد.از آن زمان
ساخت سه واکسن موثر برای کووید  ۱۹اعالم
ش��دهوامیده��ابهتقوی��تتقاضابراینفتدر
صورت توزیع انبوه این واکسنها در سال ۲۰۲۱

رابرانگیختهاست.نفتبرنتدرروزهایاخیربه
مرز ۵۰دالردرهربشکهصعودکردکهباالترین
قیمتازمارستاکنونبودهاست.هلیماکرافت،
مدیرجهانیاستراتژیکاالدرشرکتآربیسی
کپیتال در این باره گفت :احتمال زیادی وجود
دارد که تمدید دو تا سه ماهه محدودیت عرضه
 ۷.۷میلیون بشکه در روز با مقاومت کمتری در
مقایسه با گزینه تمدید شش ماهه روبرو شود اما
در فضای قیمتهای رو به رشد،حفظ یکپارچگی
اوپک دشوارتر شده است.

چالشهای پیش روی اوپک پالس


اتحاد اوپک پالس همچنین باید با چالشهای
نح��وه مدیری��ت توافق کاهش تولید توس��ط
عربس��تان سعودی و روس��یه مقابله کند.علی

ع�لاوی ،معاون نخس��توزی��رووزیردارایی
عراق س��ه ش��نبه هفته گذشته اعالم کرد این
کش��ور در پذیرش مدل سهمیه بندی کاهش
تولید اوپک میان اعضای این گروه بدون در نظر
گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آنها صبرش
به آخر رس��یده اس��ت.تحت توافق فعلی ،همه
اعض��ای گروه باید تولیدش��ان را به میزان ۱۸
درصد از حجم تولید نوامبر سال  ۲۰۱۸کاهش
دهند و عربس��تان س��عودی و روسیه که در آن
ماه تولید باالتری داش��ته اند باید  ۱۸درصد را
از سطح تولید  ۱۱میلیون بشکه در روز کاهش
دهند.نیجریه هم مکررا خواس��تار بازنگری در
س��همیه تولید این کش��ور و اجازه تولید بیشتر
ش��ده اس��ت .هر دو کشور عراق و نیجریه نرخ
پایبندی ضعیفی به س��همیه تولید تعیین شده
تحت توافق اوپک پالس داشته اند.در این بین،
منابع آگاه اظهار کرده اند همزمان با آغاز طرح
س��رمایه گذاری  ۱۲۲میلیارد دالری پنج ساله
ش��رکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) در ژانویه،
ام��ارات متحده عربی به طور محرمانه در حال
بررس��ی گزین��ه های ماندن در اوپک اس��ت.
برنامه بودجه جدید ادنوک به این شرکت برای
توسعه اکتشافات نفتی و افزایش ظرفیت تولید
ب��ه می��زان  ۲۵درصد و رس��اندن تولید به پنج
میلیونبشکهدرروزتاسال ۲۰۳۰کمکخواهد
کرد .اظهارات س��هیل المزروعی ،وزیر انرژی
امارات متحده عربی درباره پایبندی کشورش
به اوپک باعث نشد گمانه زنیها درباره نیات این
کشور متوقف شود.

درخشش نفت مهارناپذیر ماند

قیمت نفت در معامالت روز جمعه روند یکس��انی
نداشتند اما در آستانه نشست وزیران اوپک پالس
برای چهارمین هفته متوالی افزایش پیدا کرد .به
گزارش ایس��نا ،به��ای معامالت نفت برنت برای
تحویل در ژوییه  ۳۸سنت افزایش یافت و در ۴۸
دالر و  ۱۸س��نت در هر بش��که بس��ته ش��د .بهای
قرارداد فوریه با  ۴۶س��نت افزایش ،در  ۴۸دالر و
 ۲۵سنت بسته شد.بهای معامالت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا  ۱۸سنت کاهش یافت و در ۴۵
دالر و  ۵۲سنت در هر بشکه بسته شد.شاخص نفت
آمریکا برای کل هفته هشت درصد و نفت برنت
 ۷.۲درصد افزایش نشان داد .اخبار دلگرم کننده از
ساخت واکسنهای موثر کووید  ۱۹از سوی شرکت
اس��ترازنکا و س��ایر شرکتهای داروسازی از صعود
قیمتهای نفت در هفته گذش��ته پش��تیبانی کرد.
با این حال پرسش��هایی درباره واکس��ن استرازنکا
برای جهان مطرح ش��ده و برخی از دانش��مندان
در خص��وص نتای��ج آزمایش این دارو ابراز احتیاط
کرده اند.تحلیلگران بانک جی پی مورگان اظهار
کردند اگرچه عرضه واکس��ن موفق ،ارتباط میان
بیماری و رفت و آمد را خواهد شکست اما تقاضای
جهانی برای نفت احتماال تا اواس��ط س��ال ۲۰۲۲
به س��طح پیش از شیوع ویروس کرونا بازنخواهد
گش��ت.به گفته س��ه منبع آگاه در اوپک پالس،
ای��ن گ��روه مایل اس��ت برای حمای��ت از بازار در
طول موج دوم ش��یوع کووید  ۱۹و افزایش تولید
نفت لیبی ،افزایش برنامه ریزی ش��ده تولیدش را
به تاخیر بیاندازد.

بهره برداری از دومین نیروگاه بادی
فراساحلی بزرگ جهان

ش��رکت انرژی دانمارکی اورستد ساخت بزرگترین
نی��روگاه بادی فراس��احلی هلند ب��ه ظرفیت ۷۵۲
مگاوات را به پایان رساند .به گزارش ایسنا ،شرکت
اورستد اعالم کرد این نیروگاه بادی در حال حاضر
دومین نیروگاه بادی فراساحلی بزرگ جهان است
و برق تولید این نیروگاه برای تامین نیاز حدود یک
میلی��ون خانوار هلندی کفایت خواهد کرد.نیروگاه
بادی بورس��ل  ۹۴توربین در منطقه ای به وس��عت
 ۱۱۲کیلومتر مربع در دریای شمال دارد و در حدود
 ۲۳کیلومتری سواحل هلند واقع شده است.

زیربنایی
اخـــبار

تکمیل مترو پرند مشکل امنیتی ندارد

وزیرراهبابیان"متروپرندهیچمشکلامنیتیبرایاجرا
ندارد"گفت :شهر فرودگاهی امام ،شهرداری تهران و
عمران پرند متعهد به تامین منابع مالی این پروژه شده
اند .محمد اسالمی در گفت وگو با تسنیم درباره مترو
پرند ،اظهار کرد :زیرس��ازی این پروژه از فرودگاه امام
خمینی (ره) به س��مت پرند انجام و تفاهمنامه ای در
این زمینه امضا ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :امیدواریم
این تفاهمنامه به زودی ابالغ ش��ود تا به این ترتیب
مترو به ش��هر فرودگاهی امام و ش��هر پرند راه اندازی
ش��ود.اس�لامیبابیاناینکهشهرداریتهران،شهر
فرودگاهی امام و شرکت عمران پرند متعهد به تامین
منابع مالی این پروژه ش��ده اند در خصوص ش��ایعاتی
دربارهدلیلتاخیردراجرایاینطرح،افزود:تاامروزهیچ
چیزی درباره مسائل امنیتی این پروژه نشنیده ام.

خجدیدبلیت
شرکتهایهواپیماییازنر 
وظرفیت 60درصدعدولنکردهاند

معاون هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت:
طبقتازهترینبررسیسازمانهواپیمایی،شرکتهای
هواپیمایی از نرخهای جدید تعیین شده با افزایش 10
درص��دوال��زامفروشفقط60درصدظرفیتپروازها،
عدول نکردهاند .ابوالقاسمجاللیدر پاسخ به این سوال
ک��ه آی��ا در حال حاضر فروش فقط 60درصد ظرفیت
پروازها به دقت از س��وی شرکتهای هواپیمایی اجرا
میشود ،اظهار داشت :سازمان هواپیمایی کشوری بر
اجرایاینمصوبهستادملیمقابلهباکرونانظارتدقیق
دارد ،به هر حال در حوزه سالمت مردم نباید هیچ کم
کاری انجام شود و البته شرکتهای هواپیمایی هم در
اینحوزههمکاریمیکنند.معاونهوانوردیسازمان
هواپیمایی کش��وری درباره نظارت بر نرخهای جدید
بلیتپروازهایداخلیبیانکرد:نرخهایقبلیپروازها
مرب��وط ب��ه خرداد 99بود ،پس از موضوع الزام فروش
فقط 60درصدظرفیتپروازهاونوساناتیکهدرنرخارز
وجود داشت ،شرکتها درخواست تعدیل نرخ داشتند.
جاللی گفت :ارزی که پیش از این مبنای نرخگذاری
قبلیبلیتپروازهایداخلیقرارگرفتهبود،ارزنیمایی11
هزارتومانیبود،بههرحالجلساتیمختلفبرگزارشد،
صورتهایمالیشرکتهایهواپیماییهمدریافتو
بررسی شد و باالخره در شورای عالی هواپیمایی مقرر
ش��د 10درصد افزایش نس��بت به نرخ های خرداد99
اعمال شود و کف نرخی هم حذف شود.

بررسیهای «اسکناس» نشان می دهد؛

حباب قیمت مسکن در آستانه تخلیه

گروه زیربنایی :معاون مس��کن و س��اختمان
وزارت راه و شهرس��ازی با اش��اره به ریزش
قیم��ت ارز ،گفت :بخش مس��کن در صورت
پایداری نرخ ارز به ثبات و قیمت منطقی خواهد
رس��ید .به گزارش اس��کناس ،قیمت خانه در
کالنش��هر تهران در آبان امسال با رشد کمتر
از  ٢درص��د ب��ه میانگین قیمت��ی  ٢٧میلیون
 ١٠٠هزار تومان رس��ید که اگر با رش��د قیمت
مهرماه امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم
به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت ها در
دومین ماه پاییز می رسیم .تورم ماهانه متوسط
قیمت مس��کن در مهرماه امس��ال نس��بت به
شهریورماه معادل  ۱۰درصد بود که بنابر اعالم
بانک مرکزی در آبان ماه به  ۱.۸درصد رسیده
اس��ت .کارشناس��ان این امر را نشانگر کاهش
سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران می
دانن��د که یک��ی از مهترین دالیل آن کاهش
نرخ ارز در چند هفته اخیر اس��ت .یک تحلیل
کارشناس��ی از کاهش تورم ملکی گویای آن
اس��ت که بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده
است و در صورتی که کاهش قیمت ها در سایر
بازارهای موازی ادامه داش��ته باشد میتوانیم
حتی به ادامه شکس��ت حباب قیمت مس��کن
در آذرماه امیدوار باش��یم .در این باره محمود
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت
راه و ش��هریاری گفت :در صورت مامدگاری
نرخ ارز روی رقم های فعلی رفتار هیجانی بازار
تمام شده و قیمت مسکن با نرخ های منطقی
به مرحله ثبات می رسد و ماهیانه با رشد قیمت
مواجه نیستیم .تحوالت سیاسی اخیر کمک
کرده است تا بازارهای موازی از جمله بازار ارز
و طال با ریزش قیمت ها همراه شوند .محمد
اس�لامی وزیر راه و شهرس��ازی دو سال پیش
اع�لام ک��رد که برای اولین بار در ایران قیمت
مسکن از الگلوی قدیمی خود تبعیت نمیکند
و مدت ها اس��ت قیمت س��رپناه مردم با قیمت
ارز گره خورده است و مالکان ارزش ملک خود
را مطابق نرخ روز دالر به فروش می رسانند.
پیشتر نیز محمد اسالمی گفته بود اگر قیمت

ارز کاهش یابد قیمت خانه هم ارزان می شود با
این حال آثار این اتفاق معموال در بازار مسکن
به دلیل چسبندگی قیمتها خیلی سریع خود
را نش��ان نمی دهد .رییس اتحادیه مش��اوران
امالک تهران هفته گذشته آمار خرید و فروش
مل��ک در آب��ان م��اه را اعالم ک��رد که از افت
 ۴۸و  ۳۱درص��دی معام�لات ملک به ترتیب
در ش��هر تهران و کل کش��ور حکایت داشت.
این بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معامالت
در س��ال ٩٩محس��وب می شود که البته خبر
خوش کاهش حدود  ۱۰درصدی قیمتهای
پیش��نهادی را در خود داش��ت .مصطفی قلی
خسروی گفته بود که دیگر از نرخهای کاذب
خب��ری نیس��ت و قیمتها به س��مت واقعی
ش��دن س��وق پیدا کرده است ،فروشندگان در
بازار بیش��تر از خریداران هس��تند و در صورت
تداوم کاهش نرخ ارز و ثبات آن س��ه ماه آخر
امسال با شکست حباب قیمت مسکن همراه
خواهد بود .یک کارشناس امالک نیز در این
ب��اره گف��ت :مقدار زیادی از حباب قیمتها در
این منطقه شکس��ته اس��ت اما فروشندگان از
سود مورد انتظار به راحتی نمیگذرند بلکه در
تالش هس��تند چند ماه نسبت به تغییر قیمت
اق��دام نکنن��د و یا ملک خود را فعال به فروش

نرس��انند .وی گفت :تغییر رفتار در مالکان به
تحوالت سیاسی و قیمت ارز بستگی دارد اما
اکنون خریدار در بازار نسبت به فروشنده کمتر
است و همین موضوع میتواند به عامل سوم
برای شکست قیمتها تبدیل شود .این واسطه
ملکی می گوید :بازار مسکن در تابستان امسال
رونق بیش��تری داشت اما تقاضای موثر نبود(
خری��داران متقاضیان واقعی مس��کن) نبودند
و خریداران با تقاضای س��وداگرانه معامالت
انجام میدادند ،اما اکنون امیدواری به کاهش
قیمت ها سفته بازی مسکن را کاهش داده و
متقاضیان واقعی به بنگاهها مراجعه می کنند.
وی ادامه داد :دفاتر مش��اور امالک این هفته
هم تعطیل هس��تند و هی��چ معامله ای انجام
نخواهد ش��د و به همین دلیل انتظار کاهش
تع��داد معام�لات در آذرماه وجود دارد و همین
موض��وع م��ی تواند منجر به رکود نس��بی در
معام�لات و احتم��اال کاهش و ثبات قیمت ها
شود .در فروردین ماه امسال که بازار مسکن
ب��ه دلیل محدودیتهای کرونایی س��ه هفته
تعطیل ش��د ،حجم معامالت ملک به ۱۲۰۰
فقره افت کرد که البته نسبت به ماه قبل یعنی
اس��فند س��ال  ٩٨رقم چشمگیری نبود با این
حال باعث شد قیمت ملک در دو ماه ابتدایی

امسال جهش چشمگیری نداشته باشد .اکنون
گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت مسکن
در آب��ان امس��ال حکای��ت از آن دارد که تعداد
معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران
در آبانماه سال  ۹۹به چهار هزار و  ۵۰۰واحد
رسید که نسبت به ماه قبل  ۴۸.۴درصد کاهش
و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل  ۹.۹درصد
افزایش نش��ان میده��د .در همین خصوص
حمدرضا رضایی کوچی اظهار کرد :طی چند
س��ال اخیر قیمت مسکن به صورت هیجانی
افزایش چش��مگیری پیدا کرد که بخش��ی از
ای��ن رون��د افزایش��ی ،تحت تأثی��ر فضا و جو
روانی حاکم بر جامعه بود ،یعنی آنکه بخشی
از گرانی مس��کن به خاطر مس��ائل مرتبط با
ب��ازار مانن��د گرانی مصالح س��اختمانی نبوده
اس��ت .وی با اشاره به کاهش تدریجی حباب
قیمت در بازار مس��کن افزود :حجم معامالت
مسکنکاهشچشمگیریداشتهاست.بهنظر
می رس��د خریداران و فروشندگان منتظرند تا
ببیند ش��رایط بازار مس��کن به چه سمتی رفته
و دول��ت و مجلس چ��ه اقداماتی برای بهبود
وضعی��ت انجام می دهن��د .رضایی کوچی با
بیان اینکه در ش��رایط کنونی کش��ور با کمبود
مسکن مواجه است ،افزود :به طور حتم کمبود
مس��کن و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا
تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت ها داشته و
خواهد داش��ت ،بازار هم��واره درگیر تالطم و
کاهش یا افزایش قیمت ها بوده و این مسئله
در یک بازار اقتصادی ،امری طبیعی است ،اما
باید توجه داشت که چرا مسکن در چند سال
اخیر به این میزان گران ش��ده اس��ت .رئیس
کمیسیون عمران مجلس گفت :قطعا تا زمانی
که عرضه مسکن به میزان تقاضا و درخواست
خریداران واقعی در بازار وجود نداش��ته باش��د،
ما باید در هر دوره ای ش��اهد افزایش قیمت
ها باشیم ،بنابراین اگر دولت در ماه های آتی
و س��ال پیش روی اقدام اساس��ی برای تولید
مسکن نکند ،به طورحتم باید منتظر افزایش
دوباره قیمت ها باشیم.

اخبار

 ۱۱۴هکتار اراضی دولتی در آبان
امسال رفع تصرف شد

فرمانده یگان حفاظت س��ازمان ملی زمین و مسکن
از رفع  ۲۶۲مورد تعرض در زمینهایی به مس��احت
بی��ش از  ۱۱۴هکت��ار به ارزش  ۳۱۸میلیاردتومان در
آبان ماه خبر داد .به گزارش وزارت راه و شهرسازی،
جواد خردمند ،فرمانده یگان حفاظت س��ازمان ملی
زمینومسکن از وقوع  ۲۶۲فقره تصرف و رفع فوری
آنهادرزمینهایدولتیبهمساحتبیشاز۱۱۴هکتار
در آبان س��ال جاری ،خبر داد و گفت :در ماه گذش��ته
 ۲۹۷فقره گزارش مردمی به یگان حفاظت سازمان
ملی زمین و مسکن گزارش شد .خردمند با اشاره به
اینکه در ماه گذش��ته در اس��تانهای اردبیل ،زنجان،
سمنان،شرقسمنان،قزوین،کهگیلویهوبویراحمد،و
مازندران هیچگونه تصرفی در اراضی دولتی رخ نداده
است ،بیشترین تصرفها به اراضی دولتی را مربوط
به جنوب کرمان با  ۴۳فقره در زمینهایی به مساحت
 ۳۹۹۱۰مترمربع ،بوش��هر  ۳۹فقره در زمینهایی به
مس��احت  ۴۹۲۸۰مترمربع و ایرانش��هر  ۳۵فقره در
زمینهایی به مساحت  ۵۶۹۰۰مترمربع ،اعالم کرد.

کاهش  ۱۶.۵درصدی تردد
در جاده های کشور

مرک��ز مدیری��ت اطالع��ات راهه��ا و حمل و نقل
ج��ادهای ،از کاه��ش  ۱۶.۵درص��دی س��فرهای
بیناس��تانی در ش��بانه روز گذشته خبر داد .در شبانه
روز گذش��ته براس��اس آخرین اطالع��ات دریافتی
از  ۲ه��زار و  ۲۶۳ترددش��مار فع��ال در محورهای
برونشهری ،نسبت به روز قبل  ۱۶.۵درصد کاهش
تردد ثبت ش��ده اس��ت .اکنون تردد در محورهای
چالوس ،هراز و فیروزکوه ،آزادراه تهران -شمال و
آزادراه قزوین  -رشت مسیر (رفت و برگشت) روان
اس��ت.همچنین ،ترافی��ک در آزادراه قزوین -کرج
محدوده پل فردیس نیمهس��نگین اس��ت .آخرین
وضعی��ت جوی نیز حاک��ی از بارش باران در برخی
از محورهای اس��تانهای اصفهان ،بوشهر ،فارس،
لرستان،چهارمحالوختیاری،خوزستان،کهگیلویه
بویراحمد ،کرمانش��اه ،همدان ،کرمان و یزد اس��ت.
روز گذش��ته معاون عملیات س��ازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر از امدادرس��انی به یکهزار و
 ۴۴نفر از هموطنان گرفتار در برف و کوالک در ۹
استان و  ۲۰محور کوهستانی خبر داد.

