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حوادث

تخفیف شورای ششمیها برای
عوارض  1400در تهران

مهدیچمرانازدرنظرگرفتنتخفیفبرایشهروندان
تهران��ی در زمینه ع��وارض 1400خبر داد.به گزارش
فارس،مهدیچمرانرئیسش��ورایش��هرتهراندر
صحن شورای شهر درباره الیحههای شورای ششم
اظهارداش��ت:تصویبالیحهچندانمهمنیس��تکه
بخواهیم مدام آن را انجام دهیم چرا که برخی از لوایح
تصویبولیاصو ًالاجرایینشدهوباقیماندهاست.وی
افزود :اصل کار کردن ما برنامهریزی درست در شورای
شهراستبالفاصلهنمیتوانیمپسازآغازشورایششم
طرحهاولوایحراداشتهباشیمواینموضوعنهتنهابرای
شورابلکهبرایمجلسهمعملینیستوبهتدریجاین
مسأله در دستور کار ما است ولی به طور کلی ما بر روی
جنبه عملی توجه داریم نه به تعداد لوایح.

کاهش بارش
در استان تهران طی پاییز

مدیرکل هواشناس��ی اس��تان تهران گفت :با توجه به
پیشبینیهایانجامشدهدراستانتهرانپاییزامسال
ب��ا کاه��ش بارش و تا حدی افزایش دما همراه خواهد
بود.مجتبی جاللی در گفت و گو با ایس��نا اظهار کرد:
آخرینخروجیمراکزپیشبینیفصلیداخلیوخارجی
بیانگرآناس��تکهمتوس��طبارشاستانطیسهماه
آینده (ماههای مهر تا آذر) کمتر از مقدار متوسط دوره
آماریبلندمدت(نرمال)باشدعالوهبرآنانتظارمیرود
متوس��طدم��ادراینم��دتدرحدنرمالوباتمایلبه
بیش از مقدار بلند مدت یعنی  ۰.۵تا  ۱درجه بیش��تر از
نرمالباشد.بهنظرمیرسدکهبااینشرایطخشکسالی
طی ماههای ابتدایی فصل پاییز نیز ادامه داشته باشد.
ویخاطرنشانکرد:اینپیشبینیهاهماننددیگرانواع
پیشبینیبادرصدیازاحتمالبیانمیشوندومعموال
خطای خاص خود را دارند.

مرزهای زمینی در
ایام اربعین بسته
هستند

خــبرویـژه

فرمانده مرزبانی ناجا ضمن تاکید بر انس��داد مرزهای زمینی در ایام اربعین از همه زائران حس��ینی خواس��ت که از مراجعه به مرزها خودداری کنند.س��ردار گودرزی در این باره گفت :بنابر اعالم
مسئوالن کشور عراق و باتوجه به فراگیری بیماری کرونا ،مرزهای زمینی پذیرای زائران حسینی نخواهند بود و در این راستا هیچ برنامهای برای پذیرش زائران و خدمترسانی به آنها وجود
ندارد.وی با اشاره به اینکه دو کشور جمهوری اسالمی ایران و عراق دوست و برادر هستند و همکاری دو کشور همواره در چارچوب قوانین بوده است افزود :با توجه به رایزنیهایی انجام شده
با کشور عراق و شرایط بیماری کرونا ،گشایش مرزهای زمینی برای اربعین امسال تا این لحظه امکان پذیر نخواهد بود ولی مسئولین ذی ربط همچنان در حال رایزنی هستند.

جامعه

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مطرح کرد

هیچ راهی جز بازگشایی مدارس نداریم

گ�روه اقتصاد اجتماعی:رئیس س��ازمان نظام
روان شناس��ی و مش��اوره ایران گفت :اگر قرار
است بودجه اضافه تری هزینه کنیم باید این
کار بش��ود تا مدارس باز ش��ود چون فردا باید
هزینه بیشتری برای بهبود شرایط روانی بچه
ها بدهیم.به گزارش اسکناس به نقل از مهر،
چندروزدیگربهآغازسالجدیدتحصیلیمانده
است .واکسیناسیون سرعت گرفته و معلمان
نیز یکی از اولویتهای اصلی واکسیناس��یون
از مردادماه بودند .حاال دیگر کمتر کسی است
ک��ه نداند یک س��ال و نی��م آموزش آنالین و
بس��ته بودن درب مدارس چه آس��یبهایی را
برای کودکان و نوجوانان در پی داشته است.
هر چند در این ایام ماههایی بوده که ش��رایط
کرون��ا آنقدر س��خت گرفت��ه که تجمع دانش
آم��وزان در عموم مدارس کش��ور که رعایت
حداقلی پروتکلها در آنها نه عملی اس��ت و
نه جدی گرفته میش��ود ،دور از ش��رط کنترل
کرونا بود اما شاید یکی از بزرگترین سوالها
از سیس��تم آموزش��ی و تربیتی کشور بعد این
ماههای کرونایی این باش��د که آیا همان قدر
که تالش شد به واسطه شبکه شاد و مدرسه
تلویزیونی و آموزشهای مجازی مدرس��ه به
مدرسه تا حدی عقب افتادن از آموزش جبران
شود ،تالشی برای جبران خسارتهای روحی
و روان��ی ک��ه دوری از مدرس��ه در این ایام بر
س��ر کودکان ،نوجوانان آورده ،ش��ده اس��ت؟
آی��ا ب��ه همان اندازه به صورت جدی برای راه
حل عملی باز کردن مدارس در یک س��ال و

نیم گذش��ته تالش شد؟واقعیت این است که
آنچ��ه نم��ود بیرونی دارد عقب ماندن ش��دید
بخش پرورشی آموزش و پرورش و خصوص ًا
بخ��ش مراقبت از آس��یبهای اجتماعی این
بخ��ش از واقعیته��ای آس��یبهای دانش
آموزی اس��ت .کمتر شاهد هشدارهای جدی
این بسته بودن مدارس و پیگیری آسیبها یا
تعلیم خانوادهها و فعال کردن جدی مشاوران
برای مقابله با این پدیده بودیم و امروز شاهد
رش��د چشم گیر آس��یبهای روحی روانی در
میان قش��ر کودکان و نوجوانان هس��تیم .این
در حالی است که در ستاد ملی مقابله با کرونا
نی��ز متخصصان صاح��ب صالحیت در حوزه
سالمت روان حضور و رأی جدی در تصمیم

گیری ها ندارند.محمد حاتمی رئیس سازمان
نظام روان شناس��ی و مش��اوره ایران با گالیه
از این مس��اله که نماینده این انجمن در س��تاد
مل��ی مقابله ب��ا کرونا جایی ندارد در حالی که
در پس��اکرونا مشکل اصلی جامعه برخاسته از
مش��کالت روانی مردمی اس��ت که با سوگ،
ترسه��ای متع��دد و… رو به رو بودهاند ،در
خص��وص اینکه آیا میش��ود باز هم به خاطر
کرونا در س��ال تحصیلی جدید در مدارس را
بسته نگه داشت ،گفت :قطع ًا دیگر آسیبهای
عدم بازگشایی مدارس غیرقابل جبران خواهد
بود .من در مقام یک روان ش��ناس می گویم
که بزرگترین دغدغه مس��ئوالن کشور امروز
باید کودکان و نوجوانانی باشد که مدارسشان

اینهمه وقت بس��ته بوده است.وی ادامه داد:
دوران کودکی و نوجوانی دوران تحول رشدی
اس��ت .تحول فکری ،تحول شناختی ،تحول
اجتماعی و… در این س��نین رخ میدهد .در
نوجوانی هویت افراد ش��کل میگیرد و آماده
میشوند تا به سمت مستقل شدن بروند .این
امر میس��ر نمیشود مگر در بستر فعالیتهای
اجتماعیونقشپذیریهایاجتماعی.حاتمی
بیان کرد :اگر کسی ادعا کند در درون خانواده
میشود دوره تحول رشدی به خوبی طی شود
هرگ��ز از او قب��ول نکنید .در مدرس��ه ارتباط با
دوستان ،نقش پذیری ها ،قوانین مدرسه ،تنبیه
و تشویقها ،ارتباط با معلم و… سبب ایجاد
ش��خصیت فرد میشود.رئیس سازمان نظام
روان شناسی و مشاوره ایران اظهارداشت :این
روزها شاید والدین خوشحال باشند فرزندشان
در اتاق است و دارد درس میخواند اما کسی
نمیداند آنها در دنیای مجازی در چه فضایی
س��یر میکنند .متأس��فانه فضای مجازی به
اضافه قرنطینه باعث شده در یک سال و نیم
گذش��ته رشد اجتماعی خوبی از سوی بچهها
شکل نگیرد و شاید ما در آینده با جامعه بیماری
رو به رو باشیم.وی درباره اینکه اگر در ستاد ملی
مقابله با کرونا بودید چه راهکاری را پیشنهاد
میدادی��د ،گف��ت :اگر در س��تاد ملی مقابله با
کرون��ا بودم میگفتم که از ابتدای  ۱۴۰۰باید
بیشترین فشار گذاشته میشد تا واکسیناسیون
این قشر خیلی زودتر در اولویت باشد تا مدارس
و دانشگاهها در اولویت بازگشایی باشند.

جانباختن یک نفر
در تصادف کامیون و پراید

س��خنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از جانباختن یک تن در پی وقوع
تصادف بین خودروی پراید و کامیون خبر داد.سید
ج�لال ملک��ی در گفت و گو با ایس��نا ،در این باره
اظهار کرد :ساعت  ٣:١۴دقیقه بامداد روز دوشنبه
زمانی که ایستگاه  ٣٣آتش نشانی در حال بازگشت
از یک محل آتش سوزی در جاده قدیم کرج بود،
متوجه یکمورد حادثه تصادف در مسیر شرق به
غرب بزرگراه فتح ،پل ش��یر پاس��توریزه شد.وی
ادامه داد :یک دستگاه کامیون که بار رنگ حمل
می کرده در حاش��یه بزرگراه متوقف بوده که یک
دس��تگاه خودرو س��واری پراید به شدت با قسمت
عقب کامیون برخورد می کند طوری که نیمی از
خودرو زیر کامیون قرار می گیرد.
ی��ک نف��ر داخل خ��ودروی پراید محبوس بوده و
رانن��ده کامی��ون هم ک��ه روی بار کامیون در حال
استراحت بوده به پایین پرتاب می شود اما آسیب
چندانی به او وارد نشده بود.سخنگوی آتش نشانی
تهران گفت :در ابتدا با احتیاط خودروها از یکدیگر
جدا شدند و راننده که تنها فرد داخل خودرو پراید
بود را از آن شرایط خارج کردند .متاسفانه مشخص
شد راننده پراید به علت شدت جراحات وارده شده
جان خود را از دست داده است.

پیشبینیطوفانشدید
برای ایاالت جنوبی آمریکا

کارشناس��ان هواشناسی در ایاالت متحده اعالم
کردند :پیش بینی میش��ود طوفانی موس��وم به
ُ
"نیکالس" طی هفته جاری با بارش شدید باران
و وقوع س��یالب در ایاالت جنوبی آمریکا همراه
باشد.
به گزارش ایسنا ،طوفان نیکالس که شب دوشنبه
به یک طوفان درجه یک تبدیل ش��ده ،می تواند
در هفته جاری بارش شدید باران و وقوع سیل در
امتداد سواحل خلیج لوئیزیانا و تگزاس را به همراه
داشته باشد.گزارش ها حاکیست ،این طوفان می
تواند قبل از حرکت به س��مت جنوب ش��رق ایالت
تگ��زاس در روزه��ای آتی ،در طول یک ش��ب با
بیش��ترین قدرت خود در امتداد خط ساحلی ایالت
تگزاس حرکت کند.

زیربنایی
اخـــبار
مدیرکل دریایی سازمان بنادر اعالم کرد

شرط از سرگیری سفرهای دریایی
داخلی و خارجی

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم
کرد :در صورت تصویب و ابالغ از س��وی س��تاد ملی
مقابله با کرونا آمادهایم تا س��فرهای دریایی داخلی و
خارجیرادرکوتاهترینزمانازس��ربگیریم.حس��ین
عباس نژاد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه به
اینکه واکسیناس��یون در کشور سرعت باالیی گرفته
ودرکش��ورهایدیگربرایانجامس��فرهایداخلیو
خارجیش��ان شرطی مانند واکسینهشدن یا نشدن را
برای مسافران تعیین میکنند ،آمادهایم تا در صورت
تصویب و ابالغ از س��وی س��تاد ملی مقابله با کرونا،
سفرهای دریایی داخلی و خارجی را از سر بگیریم.وی
افزود :اما چون تا این لحظه ستاد ملی مقابله با کرونا
مقرارتجدیدیاعالمنکرده،همچنانمحدودیتهای
کرونایی سابق در حوزه دریایی برقرار است و سفرهای
دریاییتنهامحدودبهسفرهایداخلیوبومیانمنطقه
اس��ت .البته در این س��فرها تست رپید و تست PCR
نی��ز از مس��افران دریافت ک��رده و غربالگری و دیگر
پروتکلهای بهداش��تی درباره آنها رعایت میشود.
مدیرکلاموردریاییسازمانبنادرودریانوردیدرپاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تعطیلی سفرهای
دریاییداخلیوخارجیوغیرفعالش��دنبس��یاریاز
شناورهاطیماههایگذشته،آیاازسرگیریاینسفرها
دربازهزمانیکوتاهمدتامکانپذیراستیاخیر؟ادامه
داد :از سرگیری سفرهای دریایی از نظر ظرفیتهای
موج��ود امکانپذیر اس��ت و خوش��بختانه تمهیدات
مناسبی در گذشته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی
درراستایظرفیتسازیبرایتوسعهسفرهایدریایی
انجام شد و میتوانیم بسیاری از شناورهای غیر فعال
در ماههای گذشته را با سرویسهای فنی به سرعت
به چرخه فعالیت بازگردانیم .از سوی دیگر نیز از محل
وجوهادارهشدهمیتوانیمبرایساختشناورهایجدید
به متقاضیان کمک کنیم.عباس نژاد درباره ش��رایط
تسهیالت پیشبینی شده برای متقاضیان شناورهای
مس��افری داخل��ی گفت :معمو ًال ۲۰درص��د آورده از
متقاضیان طلب میکنیم و تا  ۸۰درصد آن را از طریق
تسهیالت بانکی بدون سود و با بازپرداخت پنج ساله
برایمتقاضیتامینخواهیمکرد.البتهبهدنبالافزایش
زمانبازپرداختاینتسهیالتازطریقبرنامهریزیو
رایزنی با مسئوالن بانکی هستیم.

انتقاد کرد رییس اتحادیه امالک از طرح کاهش تعرفه بنگاهها

نسخه چشم بسته برای بازار مسکن

گ�روه زیربنایی:ریی��س اتحادیه مش��اوران
امالک با بیان اینکه تعرفه مش��اوران امالک
در ترکیه و امارات  ۶درصد ارزش ملک است
گفت :امارات ،پاکس��تان و حتی افغانستان در
س��الهای اخیر برای بازار مسکن ،توسعهگر
و دالل ،س��از و کاره��ای بس��یار دقیق وضع
ک��رده ،احترام ش��غل داللی را ب��اال برده و در
صنع��ت س��اختمان پیش��رفت کردهان��د؛ در
ای��ران نرخ مش��اوران امالک ی��ک دوازدهم
دنیا اس��ت و آقایان با طرحهای چش��م بس��ته
میگویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.
مصطفیقلی خس��روی در گفتوگو با ایس��نا
اظه��ار کرد :کس��انی که بعض��ا در مجلس از
کاهش حقالزحمه مش��اوران امالک سخن
میگوین��د قانون مدنی مصوب س��ال ۱۳۱۷
و قان��ون دالالن را بخوانن��د که ش��غل داللی
را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده اس��ت.
م��ا مول��د اقتصادی و مالیاتی هس��تیم و نوک
پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر
نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود میشود.وی
افزود :میگویند تعرفه مش��اوران امالک باید
کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی
که میتواند به جرمزایی منجر شود را در نظر
گرفتهان��د؟ وقت��ی حق و حقوق یک فرد را به
او ندهی��د فض��ا را برای دور زدن قانون فراهم
میکنید .دولت گذشته کمیسیون مشاوران را
که قبال نیم درصد از هریک از متعاملین بود به

 ۲۵صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک
دوازدهم دنیا رس��اند و مجلس فعلی در همان
راس��تا میگوید که باید تعرفه باز هم کاهش
پی��دا کند .بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه
مشکالتی را برای معیشت خانواده  ۱۳۵هزار
مش��اور امالک ایجاد کرده اس��ت .تورم به ۴۵
درصدرسیده،تخممرغشانهای۵۰هزارتومان
ش��ده ،برنج کیلویی ۵۰هزار تومان ش��ده ،بعد
میگویند حقالزحمه مشاوران امالک کاهش
یابد.رییس اتحادیه مش��اوران امالک با اشاره
به قانون دالالن سال  ۱۳۱۷خاطرنشان کرد:
توصیه میکنم عزیزان مسئول ،یک بار قانون
مدنی و قانون دالالن را مطالعه کنند و ببینند
چه ارزشی برای شغل داللی که مولد اقتصادی
است قائل شدهاند .کشورهای پیشرفته و حتی

کش��ورهای همسایه خودمان با وضع قوانین
و مقررات مناس��ب ،صنعت س��اختمان را ارتقا
دادهاند .برای دالل احترام قائلند؛ چرا که دالل
به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک میکند.
خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش
درص��د از قیمت ملک ب��ه عنوان حقالزحمه
به واس��طهگر اختصاص مییابد که از س��وی
فروش��نده پرداخت میش��ود گفت :در سوئد ۳
ت��ا  ۴درص��د ،در آمری��کا  ۶درصد و در ترکیه
 ۶درصد قیمت مس��کن ب��ه دالل اختصاص
مییابد .امارات ،پاکس��تان و حتی افغانس��تان
در سالهای اخیر برای بازار مسکن ،توسعهگر
و دالل ،س��از و کاره��ای بس��یار دقیق وضع
کرده و احترام ش��غل داللی را باال بردهاند .در
تهران نرخ مش��اوران امالک  ۲۵صدم درصد

از قیمت ملک اس��ت و آقایان می گویند باید
کاهش پیدا کند.وی تاکید کرد :از نمایندگان
محت��رم مجلس انتظار م��یرود به جای ارایه
نس��خههای چشم بسته و خلقالساعه ،قانون
مدونی را برای مش��اوران امالک وضع کنند
که از زیر نظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید.
اگر نمیتوانند دست کم این شغل را مستثنی
کنن��د و ب��ا توج��ه به اهمی��ت کاالی باارزش
مسکن ،دست ما را برای تنبیهات و تشویقات
ب��از بگذارن��د .هم اکنون اتحادیه امالک هیچ
اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیش��ترین
همکاری را با شورای حل اختالف و اماکن در
جهت پلمپ دفاتر مش��اوران امالک متخلف
انجام میدهد؛ زیرا مس��کن مهمترین دارایی
یک خانوار اس��ت که کوچکترین اش��تباه یک
مش��اور در عقد قرارداد باید آخرین اش��تباه او
باشد .با یک نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر
میکند.خسروی با اشاره به قانون جهش تولید
و تامین مس��کن درخصوص احداث س��االنه
یک میلیون واحد مسکونی گفت :نمایندگان
مجلس باید ش��رایط تامین مس��کن را فراهم
کنن��د تا قیمت مس��کن پایی��ن بیاید؛ وگرنه
دول��ت قب��ل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد.
میگفتند علت گرانی مس��کن ،وجود مافیا و
س�لاطین اس��ت اما هیچگاه قانون مالیات بر
عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی را
به نتیجه نرساندند.

رئیسکمیسیونعمرانمجلسخبرداد

گ�روه زیربنایی:رئی��س کمیس��یون عمران مجل��س از برنامه خرید
هواپیماهای جدید با اس��تفاده از تس��هیالت بانکی خبر داد.محمد
رضا رضایی کوچی در گفت وگو با مهر درباره خرید هواپیمای جدید
گفت ۵۰ :درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند در حالی که
تقاضا برای سفرهای هوایی باالست.وی با اشاره به وجود فاصله زیاد
عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردی و محدود بودن تعداد صندلیهای
پروازی نسبت به تقاضای سفر گفت :همین موضوع سبب باال رفتن

زمینگیرینیمیازناوگانهواییایران
قیمت بلیت هواپیما شده است.نماینده مردم جهرم در مجلس هزینه
هر یک ساعت-صندلی هواپیما را  ۹۰۰هزار تومان دانست و یادآور
ش��د :این نرخی اس��ت که سازمان هواپیمایی کشوری مصوب کرده
اس��ت بنابراین باید به س��مت خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید
حرکت کنیم.وی با بیان اینکه با کش��ورهای مختلفی برای واردات
هواپیما مذاکره شده ،تصریح کرد :شرکتهایی هستند که میتوانند
ب��ه راحت��ی هواپیما خریداری کنند و ما برای خرید و واردات هواپیما

مش��کلی نداریم.رئیس کمیس��یون عمران مجلس تأکید کرد :نباید
هواپیماهای س��ن باال خریداری کرد؛ در حال حاضر میانگین س��ن
ناوگان هوایی کشور باالی  ۲۰سال است که مناسب نیست .بنابراین
باید هواپیماهای زیر  ۱۰سال خریداری کرد و اگر با عمر باالی ۱۰
س��ال باش��ند ،در زمان محدودی کارآیی دارند.به گفته این نماینده
مجلس ،بخش خصوصی قرار است هواپیما خریداری کند و بانکها
نیز برای اینکار قرار است تسهیالت پرداخت کنند.

اخبار

افزایش بارگیری کشتیهای حامل
محصوالت پتروشیمی در بندر امام

مدیرکلبنادرودریانوردیخوزستانازافزایشسرعت
تخلی��هوبارگی��ریکش��تیهایحاملمحصوالت
پتروشیمی در بندر امام (ره) با بهرهگیری از باکتهای
مکانیکی خبر داد.عادل دریس با اشاره به بهرهگیری
ازای��نام��کانجدیدتخلی��هوبارگیریمحصوالت
پتروش��یمیدرای��نمجتم��عب��زرگبن��دریکهبا
س��رمایهگذاری  400میلیارد ریالی بخش خصوصی
میسر شده است ،اظهار کرد :در این شیوهی تخلیه و
بارگیریبااستفادهازباکتهایمکانیکیوحملآنبه
وسیله کشنده(تک ماستر) امکان بارگیری کشندهها
در هر نوبت مراجعه به انبار تا٣تن افزایش مییابد.وی
افزود :باکتهای مکانیکی با گنجایش  10تا  15تن
امکان حمل  20تا  30تن محموله را در هر دستگاه
کش��نده فراهم کرده و در اثر آن ظرفیت بارگیری از
محل نگهداری کاال در انبارهای بندر و حمل تا پای
کش��تی و در نتیجه س��رعت تخلیه و بارگیری ارتقاء
خواه��د یافت.مدیر منطقه وی��ژه اقتصادی بندرامام
خمینی(ره) با اشاره به آغاز بهرهگیری از این روش در
بارگیری یکی از کش��تیهایی که به تازگی به قصد
صادراتمحصوالتپتروشیمیدراینمجتمعبندری
پهلوگرفتهاست،خاطرنشانکرد:باافزودهشدنتعداد
تجهیزات حمل مکانیزه به  60دس��تگاه در آیندهی
نزدیکتوانتخلیهوبارگیریمحصوالتپتروشیمی
بیشتر میشود و در نتیجه جلب رضایت بیش از پیش
صاحبان کاال و مشتریان به دست میآید.

افزایش  ۰.۵درصدی تردد در
محورهای مواصالتی کشور

آخری��ن اطالع��ات دریافت��ی از ۲ه��زار و ۳۴۳
ترددشمار فعال در محورهای برونشهری ،نسبت
ب��ه روز قب��ل  ۰.۵افزای��ش تردد را نش��ان میدهد.
براس��اس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،
سامانههای ترددشمار و گشتهای شعب راهداری
سراسر کشور ،در حال حاضر بهاستثنای محورهای
مس��دود و ممنوع ذی َ
ال ذکر ش��ده ،مابقی محورهای
مواصالتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در
جریان است.طی شبانه روز گذشته ،براساس آخرین
اطالعات دریافتی از  ۲هزار و  ۳۴۳ترددشمار فعال
در محورهای برونشهری ،نسبت به روز قبل ۰.۵
افزایش تردد را نشان میدهد.

