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تازهخبر

ح  طر نوروزی  تعطیالت  یافتن  پایان  با 
از  مجددا  هوا  آلودگی  کاهش  و  ترافیک 

امروز)چهاردهم فروردین( آغاز می شود.
کاهش  ح ترافیک و  بر همین اساس  طر
تا  دقیقه   30 و   8 ساعت  از  هوا  آلودگی 
رانندگان  و  می شود  اجرا  پایتخت  در   ۱۶
دقیقه   30 و   ۱4 از  رایگان  خروج  بار  یک 
ح ترافیک در روزهای  خواهند داشت؛ طر
ح  طر تنها  و  شد  نخواهد  اجرا  پنجشنبه 
فرد  و  زوج  )همان  هوا  آلودگی  کنترل 

سابق( پنجشنبه ها برقرار خواهد بود.
-در صورتی که ظرفیت مجاز روزانه »رزرو 
ح« به پایان برسد، امکان  مجوز روزانه طر
رزرو وجود نخواهد داشت و شما مجاز به 
ح ترافیک نخواهید  تردد در محدوده طر
ضرایب  بیشینه  تردد،  صورت  در  و  بود 
خودروی  برای  عوارض  محاسبه  برای 
کیف  شما اعمال و مبلغ ۷8۷.۵00 ریال از 
کسر و یا به حساب  پول شهروندی شما 

بدهی شما منظور خواهد شد.
به  اقدام  رزرو  بدون  که  -خودروهایی 
ترافیک  ح  طر محدوده  در  تردد  و  ورود 
محاسبه  و  شده  تلقی  غیرمجاز  کنند، 

عوارض آنها براساس بیشینه ضرایب برای 
محاسبه عوارض و به مبلغ  ۷8۷ هزار و 

۵00 ریال است.
»رزرو  ثبت  بابت  از  پرداختی  -مبلغ 
ح« برای ورود به محدوده   مجوز روزانه طر
ح ترافیک در حساب شهروندی شما  طر

مسدود خواهد شد.
-مبلغ مسدودی بابت ثبت »رزرو مجوز 
ح« به ازای تردد خودروی شما  روزانه طر

ح ذیل است: به  شر
خودروی  به  ازای  ریال  مبلغ۶30.000 
دارای معاینه فنی عادی،  مبلغ 44۱.000 
ریال به  ازای خودروی دارای معاینه فنی 
برتر و مبلغ ۷0.000ریال به ازای خودروی 

برقی یا هیبریدی.
-مبلغ نهایی عوارض ورود به محدوده  
ترددهای  بررسی  از  پس  ترافیک  ح  طر
کثر ۱0 روز پس از تاریخ  خودروی شما حدا
کسر و مابقی آن  آن از مبلغ مسدودشده 
به حساب شما عودت داده خواهد شد 
که خودروی شما تردد نکند  و در صورتی   
به  نشود،  رویت  دوربین  ها  وسیله  به  یا 
مسدودی  مبلغ  از  ریال   ۷0.000 میزان 

کسر و مابقی به حساب شما مسترد  شما 
خواهد شد.

ح«  طر روزانه  مجوز  »رزرو  لغو  -امکان 
تا ساعت ۶ صبح همان  روز  برای هر روز 

امکان پذیر است.
روزانه  مجوز  »رزرو  ثبت  منظور  -به 
ح  طر محدوده   به  ورود  برای  ح«  طر
خودروی  یک  حتما  باید  شما  ترافیک 
تحت پوشش دارای معاینه فنی معتبر در 

حساب کاربری خود داشته باشید.
برای  ثبت  شده  -درخواست  های 
منحصر  شما  ح«  طر روزانه  مجوز  » رزرو 
در  و  است  مشخص  خودروی  ک  پال به 
صورتی  که شما چندین خودرو در حساب 
کاربری خود دارید باید برای تردد هر یک 

گانه اقدام به ثبت رزرو کنید. جدا
خودرو  یک  از  رزرو  جابه  جایی  -امکان 
رزرو  باید  و  ندارد  وجود  دیگر  خودروی  به 
خودروی اول لغو و در صورت وجود ظرفیت 
برای خودروی دیگر ثبت رزرو انجام شود.

کنترل آلودگی  -برای ورود به محدوده 
رزرو  به  نیازی  سابق(  فرد  یا  )زوج  هوا 

نیست.

گزارش »شهروند« از جزئیات چند پرونده 
جنایی در ایام نوروز

ثبت آگهی  در روزنامه 
شهروند 44956200-2

»پهپادها« برای آخرین جزئیات نحوه اجرای »طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا« از ۱۴ فروردین
نخستین بار ۱۰۰ خودرو را 

در کشور جریمه کردند

 صدور احکام جدید 
اواخر هفته آینده 

 محمد ابوالحسنی  تهیه کننده  و 
کارآفرین  حوزه پویانمایی درگذشت

 

 پدیده جدید فضای مجازی
در نوروز 1400 حسابی خبرساز بود

 مواجهه ایران با کالب هاوس
حقوق بازنشستگان 

 تأمین اجتماعی
 4 میلیون می شود 

 کرونا 
خالق »دیرین 
دیرین« را گرفت
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جلسه مجازی کمیسیون مشترک برجام به میزبانی اتحادیه اروپا برگزار شد

تالش جمعی برای بازگشت به برجام

 نوروز 1400 را 
چگونه گذراندیم؟

خداحافظی با آزاده، پایتخت، 
تلویزیون و سینما!

ماجرای چهار جنایت و یک 
مرگ اسرارآمیز در پایتخت

 مسافران، سفیران کرونا 
در کشور شدند

نوروز   برای ورزش ایران 6
چگونه گذشت؟

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
گفت: »نوروز امسال برای نخستین بار 
از  استفاده  با  خودرو   ۱00 از  بیش 

پهپادها اعمال قانون شدند.«
جانشین  رضایی،  قاسم  سردار 
همچنین  انتظامی،  نیروی  فرمانده 
کنترل ترافیک راهور،  با حضور در مرکز 
مواصالتی  محورهای  رصد  ضمن 
از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  کشور، 
تکنولوژی و فناوری های نوین در رصد 
گفت:  جاده ها و محورهای مواصالتی 
نیروی  در  نخستین بار  برای  »امسال 
کنترل  برای  پهپادها  از  انتظامی 
کشور  محورهای مواصالتی در سطح 

استفاده شد.«
کید بر لزوم توسعه و استفاده  او با تأ
بیشتر از فناوری های نوین و هوشمند 
در انجام مأموریت های محوله تصریح 
کرد: »امسال در ایام نوروز بیش از ۱00 
اعمال  پهپادها  از  استفاده  با  خودرو 

قانون شدند.«

 
 

 

تقدیر رییس جمهور 
از فعالیت های نوروزی 
هالل احمر

امدادگران 
فرشته های 
نجات
 در حوادث
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همکار گرامی آقای پورزند
از  و  گفته  تسلیت  را   وارده  مصیبت 
خداوند متعال برای آن مرحومه طلب 
خانواده  و  شما  برای  و  کرده  مغفرت 

بزرگوارتان صبر   مسألت می نماییم.
روزنامه شهروند


