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تخلفات رانندگی با گشت های نامحسوس پلیس رصد 
می شود

از  رونمایی  با  کشور  های  جاده  و  شهر  سطح  در  رانندگی  تخلفات 
خودروهای جدید و اضافه شدن آن به امکانات پلیس راهور، رصد می 

شود.
ایرنا، رزمایش بزرگ گشت های نامحسوس پلیس راهور  به گزارش 
ناجا در ۲ حوزه زمینی و هوایی با رونمایی از خودروهای جدید کنترل 
کمال  سید  سردار  حضور  با  امروز  صبح  بالگردها  پرواز  و  نامحسوس 
هادیانفر رییس پلیس راهور و جمعی ازفرماندهان نیروی انتظامی در 

میدان صبحگاه دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.
هدف از برگزاری این رزمایش تمرین روش های جدید کنترل نامحسوس 
پلیس راهور با استفاده از روش های نوین، استفاده از پهپادها و جایروپلن 
ها ناجا در سطح شهرها و جاده های کشور، ارتباط گشت های هوایی و 

ناوگان خودرویی جدید نامحسوس است.
در اجرا و برگزاری این رزمایش بزرگ افسرانی از پلیس راهور ناجا که 
دوره های حقوق شهروندی اعم از تکریم ارباب رجوع، حقوق و تکالیف 
پلیس و شهروندان، برخورد جدی با تخلفات بویژه تخلفات حادثه ساز، 
امداد و نجات شامل خود امدادی و دگر امدادی را گذرانده اند، حضور 
داشتند که از این پس مقتدرانه در چارچوب قانون و مقررات تخلفات را 

رصد خواهند کرد.
این افسران کار کشده و زبده همچنین آموزش های نحوه استفاده از 
تجهیزات الکترونیکی در اختیار تیم های گشتی کنترل نامحسوس از جمله 
)جی. پی. اس، دوربین خودرویی، دوربین البسه و دست افزار(، شیوه 
و نکات فنی رانندگی تدافعی، فرماندهی صحنه های سوانح و تصادفات 
رانندگی و نحوه عکسبرداری در صحنه تصادفات رانندگی و ترافیکی را 

گذرانده اند.
افسران مجموعه  ترین  نخبه  از  متشکل  نامحسوس  کنترل  ماموران 
راهنمایی و رانندگی هستند که پس از گذراندن آموزش های تخصصی 

الزم در این زمینه به خدمت گرفته شده اند.
گشت های نامحسوس موظف شده اند زمانی که قصد متوقف کردن 
خودروی متخلفی را داشته باشند از چراغ گردان خودرو استفاده کرده و 

موظف به نشان دادن کارت شناسایی به راننده هستند.
ماموران کنترل نامحسوس با لباس شخصی در خودروهای مدل باالیی 
که نشانه کوچکی از پلیس راهنمایی و رانندگی بر روی آنها حک شده با 
تردد در سطح شهرها و جاده های کشور به کنترل تردد ها و شناسایی 

رانندگان متخلف می پردازند.

تسهیالت جدید برای تردد مشموالن غایب خارج از 
کشور

ارائه  از  انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح  اداره سرمایه  رئیس 
تسهیالت جدید به مشموالن غایب خارج از کشور خبر داد.

بر  بنا  باره گفت:  این  ایسنا در  با  سردار موسی کمالی در گفت وگو 
تصمیمات اتخاذ شده در راستای تسهیل تردد مشموالن غایب ایرانی مقیم 
خارج کشور تصمیماتی اتخاذ شده و بر این اساس شرایط تردد این دسته 

از مشموالن به داخل کشور راحت تر شده است.
وی افزود: برابر این تسهیالت مشموالن غایب سربازی مقیم خارج 
از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، 

می توانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره تفاوت 
این تسهیالت با شرایط پیشین خاطرنشان کرد: قبل تر شرایط این گونه بود 
که باید سه سال از غیبت مشمول ایرانی مقیم خارج کشور می گذشت تا 
بتواند وارد کشور شود اما االن شرط زمان غیبت حذف شده و مشمولی 
که سه سال از اقامتش گذشته باشد، حتی اگر یک روز نیز غیبت داشته 
باشد، می تواند با شرایط گفته شده یعنی دو بار در سال و حداکثر به میزان 

سه ماه به کشور تردد داشته باشد.
کمالی در مورد مشموالن دارای بیش از ۸ سال غیبت نیز گفت: قبالً 
گفته شده بود که مشموالن دارای بیش از ۸ سال غیبت حق تردد به داخل 
کشور را ندارند و باید با پرداخت جریمه ریالی تکلیف خود را مشخص کنند 
اما با توجه به توقف اجرای طرح جریمه ریالی طرح سربازی این افراد نیز 
می توانند حداکثر سه ماه و در مجموع دو بار در سال به کشور تردد کنند.

وی با بیان اینکه مشموالن غیرغایب مشکلی برای تردد در کشور ندارند، 
اظهار کرد: اما با تسهیالت جدید اگر فردی سه سال در خارج از کشور 
خود اقامت داشته و تنها یک روز از ورودش به غیبت نیز گذشته باشد، 

می تواند وارد کشور شود.

افزایش ۲۹ درصدی »شهریه« مهدهای کودک تصویب شد
مدیرکل بهزیستی استان تهران با تاکید بر نظارت دقیق برای نرخ گذاری 
به صورت دقیق  به گزارش های تخلف  شهریه مهدهای کودک گفت: 

رسیدگی خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، داریوش بیات نژاد در تشریح مصوبه افزایش نرخ 
شهریه مهد کودک های استان تهران که امروز سه شنبه در جلسه تنظیم 
بازار استان تهران به تصویب اعضای این ستاد رسید، گفت: آنچه که 
در سطح ملی بررسی شده بود و به کارگروه استان واگذار شد، بررسی 
افزایش ۲۹ درصدی نرخ مهدهای کودک بود که این افزایش نسبت به 

سال گذشته اعمال خواهد شد.
وی افزود: مجموعه مهدکودک ها و سازمان بهزیستی قیمت فعلی را 
واقعی نمی داند و معتقد است از ابتدا پایه این نرخ گذاری واقعی نبوده 
لذا در جلسه امروز عالوه بر تصویب افزایش ۲۹ درصدی شهریه مهدهای 
را  کودک  مهدهای  هزینه های  تخصصی  کارگروهی  شد  مقرر  کودک، 
بررسی کند و بر اساس آن در سطح ملی پیشنهاد افزایش شهریه مهدهای 

کودک عنوان شود.
بیات نژاد ادامه داد: باید آنالیز دقیقی در خصوص نرخ گذاری انجام 
شود که این کار را ما انجام داده ایم و در جلسه امروز نیز نتایج آن ارائه شد 
اما باید پیشنهاد نرخ گذاری از سطح استان به ستاد تنظیم بازار ملی ارائه 
شود. در حقیقت ما خواستار تجدید نظر در این نرخ گذاری هستیم تا بر 

اساس قیمت تمام شده، شهریه ها مشخص شود.
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مدیر کل حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری ها خبر داد

وهای دوگانه سوز تبدیلی صدور گواهی سالمت برای خودر

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
در حال حاضر مهاجرت به سمت کالنشهرها متوقف شده 
است. تالش می کنیم مهاجرت معکوس داشته باشیم تا 

افراد به شهرها و روستاهای خودشان بازگردند.
مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: در سازمان دهیاری ها و وزارت کشور اقدامات بسیار 
زیادی در راستای کاهش مهاجرت به کالنشهرها صورت 

گرفته است.
وی افزود: تاکنون مجوز تأسیس ۳۷ هزار و ۵۹ دهیاری 
از سوی وزارت کشور صادر شده است و بر همین اساس 
تاکنون ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش 
خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته اند و دهیاری ها به حدود 
۱۹ میلیون نفر جمعیت روستایی خدمات ارائه می دهند.

با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
از سال  بین دهیاری ها گفت:  اعتبارات  توزیع  به  اشاره 
۱۳۸۲ )سال راه اندازی دهیاری ها( تا پایان سال ۱۳۹۷، در 
مجموع حدود ۱۸ میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان اعتبارات 
متمرکز )ملی و استانی( بین دهیاری ها توزیع شده که 
حدود ۸۱ درصد آن در طول دولت یازدهم و دوازدهم بین 

دهیاری ها توزیع شده است.
جمالی نژاد تصریح کرد: از ابتدای راه اندازی دهیاری ها 
تاکنون ۱۶ هزار و ۶۵۶ دستگاه انواع ماشین آالت عمرانی 
با وظایف دهیاری ها و ویژگی های  و خدماتی متناسب 
مناطق روستایی به دهیاری های کشور واگذار شده است 
که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۶۳ دستگاه در دولت یازدهم و 

دوازدهم واگذار شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
و  عمرانی  پروژه های  اجرای  به  به کمک  اشاره  با  کشور 
خدماتی دهیاری ها گفت: با تخصیص بخشی از اعتبارات 
متمرکز برای کمک به اجرای پروژه های واجد اولویت یا 
نیمه تمام دهیاری ها به طور متوسط ساالنه بیش از ۱۰ 
هزار پروژه خرد و متوسط مقیاس توسط دهیاری ها اجرا 

می شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
پروژه در هفته دولت و دهه مبارک فجر توسط دهیاری ها 

به بهره برداری رسیده است.
دهیاری های  ظرفیت  از  بهره گیری  با  حاضر  حال  در 
کشور، جمع آوری زباله در بیش از ۲۹ هزار روستای کشور 
انجام می شود، بنابراین حدود ۸۰ درصد روستاهای دارای 
دهیاری، تحت پوشش سیستم مدیریت پسماند قرار دارند

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره 
در  گفت:  روستاها  در  پسماند  مدیریت  ساماندهی  به 
حال حاضر با بهره گیری از ظرفیت دهیاری های کشور، 
کشور  روستای  هزار   ۲۹ از  بیش  در  زباله  جمع آوری 
انجام می شود، بنابراین حدود ۸۰ درصد روستاهای دارای 
قرار  پسماند  مدیریت  سیستم  پوشش  تحت  دهیاری، 

دارند.

نهاد  تأسیس  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  نژاد  جمالی 
دهیاری تاکنون تعداد ۵ هزار و ۶۵۹ بوستان چند منظوره 
ایجاد شده است که ۸۳ درصد آن  روستایی در کشور 
و  یازدهم  دولت  در  بوستان(   ۵۵۹ و  هزار   ۵ )معادل 

دوازدهم بوده ایجاد شده است.
روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
پایگاه های  به  با اشاره به تجهیز دهیاری ها  وزیر کشور 
آتش نشانی گفت: در مجموع تاکنون تعداد ۸۹۳ پایگاه 
پوشش  و  مرکزیت  شاخص های  اساس  بر  آتش نشانی 
حداکثری در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است که 
از این تعداد ۴۶۵ پایگاه )معادل ۵۲ درصد( طی ۶ سال 

اخیر ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های گردشگری مناطق 
روستایی و نقش آن در ایجاد رونق اقتصادی در روستاها 
زیرساخت های  توسعه  برای   ۹۶ و   ۹۵ سال های  طی 
 ۲۵ حدود  اعتباراتی  هدف  روستای   ۲۸۰ در  گردشگری 

میلیارد تومان تخصیص یافته است.
تدوین آئین نامه اجرایی قانون شوراها به منظور ارتقا 

امنیت شغلی دهیاران
نهاد  قانونی  جایگاه  تقویت  به  اشاره  با  نژاد  جمالی 
تدوین  نظیر؛  اقداماتی  راستا  این  در  گفت:  دهیاری ها 
تأسیس  قانون  به  موادی  الحاق  و  اصالح  الیحه 

دهیاری های خودکفا و تقدیم به هیأت محترم دولت به 
منظور رفع خالء ها، چالش ها و تعارضات قانونی، اصالح 
آئین نامه استخدامی دهیاری ها و آئین نامه اجرایی قانون 
افزایش  امنیت شغلی دهیاران،  ارتقا  شوراها به منظور 
سهم دهیاری ها از اعتبارات متمرکز عوارض سوخت )از 
مالی  بنیه  تقویت  منظور  به  درصد(  به ۳۵  درصد   ۲۰

دهیاری ها و نظایر آن انجام شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  کشور 
دهیاری ها گفت: در راستای حمایت از طرح های درآمدزای 
پرداخت  قالب  در  گذشته  سال  دو  طی  دهیاری ها، 
دهیاری ها،  درآمدزای  طرح   ۶۵۶ به  بانکی  تسهیالت 
اعتباری بالغ بر ۲۱۳ میلیارد تومان تخصیص یافته است 
که منجر به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها و فراهم 
شدن زمینه اشتغال ۱۶۷۰ نفر در روستاهای کشور شده 

است.
ایجاد  و  انتظام بخشی  منظور  به  کرد:  تصریح  وی 
وحدت رویه در انجام امور دهیاری ها تاکنون بیش از ۸۰ 
شیوه نامه ها و دستورالعمل اجرایی تهیه و به دهیاری های 

سراسر کشور ابالغ شده است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره 
به ایجاد سامانه های اطالعاتی دهیاری ها گفت: در راستای 

تهیه و به روز رسانی اطالعات دهیاری ها و بهره گیری از 
راه اندازی  همچون؛  اقداماتی  برنامه ریزی،  نظام  در  آن 
سامانه آمار و اطالعات روستاها )با ثبت ۶۳ هزار رکورد(، 
ایجاد سامانه شرکت تعاونی دهیاری ها و استقرار سامانه 
اطالعات مکان محور )GIS( دهیاری ها برای اولین بار در 

کشور صورت گرفته است.
جمالی نژاد یادآور شد: با توجه به ضرورت و اهمیت 
اقداماتی همچون؛  اقتصادی و اشتغال روستایی،  رونق 
در  روستایی  مدیریت  متولیان  رویکرد  تغییر  به  کمک 
سطوح مختلف از طریق برگزاری همایش ها، نشست ها و 
کارگاه های آموزشی مختلف به صورت مستمر و بر اساس 
برنامه مدون، تهیه بانک اطالعاتی طرح های کارآفرینی، 
خالقانه و نوآورانه در مناطق روستایی کشور )با شناسایی 
عرصه های  در  خالقانه  و  کارآفرینانه  طرح   ۳۰۰۰ حدود 
روستایی( و انتشار طرح های کارآفرینی منتخب در قالب 
دو جلد کتاب و پرداخت تسهیالت به طرح های درآمدزای 

دهیاری ها انجام گرفته است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور با تاکید بر گسترش حضور زنان در عرصه مدیریت 
روستایی گفت: از ابتدای تأسیس نهاد دهیاری در کشور 
عرصه  در  زنان  روزافزون حضور  افزایش  شاهد  تاکنون 
مدیریت روستایی بوده ایم، به گونه ای که در حال حاضر ۲ 
هزار و ۵۷۶ نفر از بانوان کشور به عنوان »دهیار« مشغول 
فعالیت هستند. این تعداد در آغاز فعالیت دولت محترم 

تدبیر و امید ۸۸۸ نفر بوده است.
فعالیت  اثربخشی  و  هم افزایی  راستای  در  افزود:  وی 
دستگاه های اجرایی مرتبط با توسعه روستایی تاکنون ۲۷ 
همچون؛  دستگاه هایی  با  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان بهزیستی کشور و 

… منعقد شده است.
به فکر مهاجرت معکوس هستیم چراکه مهاجرت را 

متوقف کردیم
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد: این کارها اثر بسیار مؤثری در کاهش آمار 
مهاجرت داشته است و در این مدت مهاجرت از روستاها 
به شهرها و از شهرهای کوچک به کالنشهرها خیلی کم 
بوده و می توان گفت که در این چند سال اخیر مهاجرت 

متوقف شده است.
جمالی نژاد در پایان گفت: از حاال به بعد داریم تالش 
یعنی سعی  باشیم  داشته  معکوس  مهاجرت  می کنیم 
اشتغالزایی  روستاها  و  کوچک  شهرهای  در  می کنیم 
و  بزرگ  به شهرهای  اشتغال  برای  که  افرادی  تا  کنیم 
کالنشهرها آمده بودند به شهرها و روستاهای خودشان 

برگردند.

ترافیک شهری  و  عمومی  نقل  و  دفتر حمل  مدیرکل 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از صدور گواهی 
سالمت سامانه  سوخت رسانی گاز خودروهای دوگانه سوز 
دست  این  تردد  ایمنی  تأمین  هدف  با  کارگاهی  تبدیل 
خودروها و افزایش ایمنی جایگاه های عرضه سوخت گاز 

طبیعی خبر داد.
مرضیه حصاری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به تازگی 
موضوع صدور گواهی سالمت برای سامانه  سوخت رسانی 
گاز خودروهای دوگانه سوز تبدیل کارگاهی با هدف تأمین 
ایمنی تردد آنها و افزایش ایمنی جایگاه های عرضه سوخت 
گاز طبیعی توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شد که 

در نهایت منتج به مصوبه هیات  وزیران گردید.
وی ادامه داد: این اتفاق برای نخستین بار  به منظور 
خدمت دهی به مالکین خودروهای دوگانه سوز تبدیلی در 

سطح کشور به اجرا درخواهد آمد.
ترافیک شهری  و  عمومی  نقل  و  دفتر حمل  مدیرکل 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه کرد: 
این طرح برای افزایش ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز 
و جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی و به عنوان یکی 
از نیازهای اساسی مالکین این دست خودروها، در سطح 
ملی انجام شده و تا کسب نتیجه کامل در دست پیگیری 

خواهد بود.
میلیون  دو  از  بیش  وجود  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
از  توجهی  قابل  بخش  که  تبدیلی  دوگانه سوز  خودرو 

وجود  گیرند،  برمی  در  را  دوگانه سوز  ناوگان خودروهای 
گواهی سالمت سامانه سوخت رسانی و تغییر نوع سوخت 
ضروری  و  الزم  خودروها  شناسایی  مدارک  در  مصرفی 
است. بنابراین این طرح به صورت ملی و با رویکرد افزایش 
ایمنی تردد ناوگان گازسوز کشور و به محض مهیا شدن 

زیرساخت های الزم به اجرا در خواهد آمد.
در  دولت  مصوبات  اساس  بر  کرد:  تصریح  حصاری 
به صورت  میلیون خودرو  گذشته حدود ۲.۵  سال های 
کارگاهی دوگانه سوز شده اند که به دلیل عدم رعایت اصول 
فنی، سامانه سوخت رسانی برخی از این خودروها با مشکل 
مواجه شده؛ که متاسفانه شاهد انفجار مخازن گاز آن ها 
از هم وطنان در سال های اخیر  و کشته شدن شماری 

بوده ایم.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در این زمینه نبود 
پایگاه اطالعاتی قابل اتکا این خودروها است، اظهار کرد: 
از آنجا که این خودروها در کارخانه دوگانه سوز نشده اند، 
مورد تایید سازمان ملی استاندارد نبوده و عبارت گازسوز 
درج  خودروها،  این  شناسایی  مدارک  در  )نوع سوخت( 
نشده است. همچنین با توجه به اتصال سامانه یکپارچه 
معاینه فنی ایران )سیمفا( به بانک اطالعات خودرو پلیس 
راهور ناجا، که بر اساس اتصال دوربین های پالک خوان 
واقع در مراکز معاینه فنی ، مشخصات مندرج در پشت 
کارت وسایل نقلیه به صورت برخط از بانک اطالعات پلیس 
دریافت و در سامانه سیمفا ثبت می شود، در حقیقت در 

عمل امکان شناسایی این خودروها در سامانه به عنوان 
دوگانه سوز وجود نداشته و اکثر این خودروها تنها با بررسی 

بخش بنزین سوز، گواهی معاینه فنی دریافت می کنند.
وی در ادامه افزود: زیرا برخی از این خودروها با بازکردن 
انجام  بدون  مراکز،  به  مراجعه  و  مخازن  و  اتصاالت 
آزمون های تکمیلی مرتبط با سامانه سوخت رسانی، گواهی 
معاینه فنی بنزینی دریافت می کنند.همچنین برخی دیگر 
که آزمون های تکمیلی بر روی آن ها انجام می شود و موفق 
دلیل  به  نیز  نمی شوند  فنی  معاینه  گواهی  دریافت  به 
سهل انگاری اقدام به تعویض مخزن نمی کنند و از آنجا 
که در شرایط کنونی امکان نظارت در جایگاه های عرضه 
سوخت CNG نیز وجود ندارد، این خودروها بدون داشتن 
که  می کنند  به سوخت گیری  اقدام  فنی  معاینه  گواهی 
برخی از آن ها در جایگاه و تعدادی نیز در حین تردد دچار 

حادثه و انفجار مخزن می گردند.
ترافیک شهری  و  عمومی  نقل  و  دفتر حمل  مدیرکل 
سازمان شهرداری ها بااشاره به اینکه بیشتر انفجارهای رخ 
داده به دلیل تغییر در ابعاد مخزن و جوشکاری دستی 
جهت قاچاق و یا نگهداری نامناسب مخازن توسط مالکین 
وانت بار بوده است گفت: بنا به دالیل گفته شده، وزارت 
کشور با تشکیل جلسات متعدد با دستگاه های مرتبط اقدام 
به ارسال مصوبه پیشنهادی به دولت  کرد که این مصوبه 
به مدت پنج ماه در کمیسیون تخصصی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد.

به گفته حصاری، بر این اساس مقرر است بر اساس 
مالکین  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  فراخوان 
خوردوهای دوگانه سوز به مراکز خدمات فنی مجاز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که در آن ها شرکت های بازرسی 
مورد تأیید سازمان ملی استاندارد حضور دارند مراجعه 
کرده و پس از بررسی سیستم سوخت رسانی و مخزن و در 
صورت نیاز انجام آزمون هیدرواستاتیک و تعویض مخازن 
معیوب برای آن ها گواهی سالمت سامانه سوخت رسانی 

خودرو صادر شود.
وی افزود: در ادامه با ارسال گواهی های سالمت توسط 
ناجا،  راهور  پلیس  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
آن ها  در  و  شده  اصالح  خودروها  این  شناسایی  کارت 
عبارت "دوگانه سوز تبدیلی" درج می گردد. به موازات این 
کار جایگاه های عرضه سوخت CNG توسط وزارت نفت 
هوشمند شده و از طریق اتصال سامانه هوشمند جایگاه ها 
به سامانه وزارت صنعت و سامانه سیمفا از ابتدای دی 
ماه سال جاری تنها خودروهای دوگانه سوزی که در کارت 
شناسایی آن ها عبارت دوگانه سوز یا دوگانه سوز تبدیلی 
درج شده و گواهی معاینه فنی دارند مجاز به سوخت گیری 

هستند.
گونه ای طراحی شده  به  فرآیند  این  به گفته حصاری 
به صورت غیراستاندارد دوگانه سوز  که خودروهایی که 
باشند و در  امکان تردد نداشته  می شوند به هیچ عنوان 

نتیجه احتمال بروز انفجار به صفر برسد.

رئیس پلیس راهور ناجا:
۵۶ درصد تصادفات مربوط به نقاط حادثه خیز است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ۲۱۷ هزار جاده در کشور وجود دارد و ۵۶ 
درصد تصادفاتی که رخ می دهد، مربوط به نقاط حادثه خیز این جاده ها 

است.
سردار سید کمال هادیانفر روز چهارشنبه در رزمایش بزرگ گشت های 
نامحسوس پلیس راهور اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی این نقاط 

حادثه خیز را برطرف کند، ۵۶ درصد تصادفات کاهش می یابد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: یکی از جدی ترین برنامه ها و اهدافی 
که پلیس راهور ناجا در دستورکار خود دارد، توسعه انضباط ترافیکی 

است.
وی افزود: ۴۴ میلیون راننده و ۳۳ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارند 

که در ۲۱۷ هزار جاده کشور در حال تردد هستند.
کاهش  ترافیکی،  انضباط  توسعه  کرد:  تصریح  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 

تصادفات و جان باختگان به عنوان یک برنامه در رأس کارمان هستند.
هادیانفر گفت: در ۱۰ استان هدف که بیش از ۵۶ درصد تصادفات را به 
خود اختصاص دادند، طرح نامحسوس با وسایل کنترلی پیشرفته مانند پهپاد، 

جایروپلین و نظایر آن فعال می شوند.
وی اظهار داشت: تردد رانندگان شرطی شده است؛ به محض اینکه ماشین 
پلیس دیده می شود، راننده سرعت خود را کاهش می دهد و بعد از آن دوباره 

با سرعت حرکت می کند، گشت های نامحسوس برای این است که این رفتارها 
انجام نشود.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه وظیفه کاهش کشته ها فقط با پلیس 
نیست، تصریح کرد: پلیس یک سازمان از ۳۲ سازمان کشور است که در 

این زمینه مسئولیت دارد به عنوان مثال اگر هزار و ۵۸۲ نقطه حادثه خیز در 
جاده ها کاهش یابد، ۵۶ درصد تصادفات کاهش می یابد. بیمه مرکزی حاضر 
است حدود ۳۰۰ میلیون تومان دیه فوت را بدهد ولی برای کاهش تصادفات 

هزینه نپردازد.
وی گفت: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می کنند و این خودروها نباید 

در جاده ها حرکت کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه کاهش تلفات و جان باختگان 
حوادث رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس راهور است، توضیح داد: 
سایر دستگاه ها عالوه بر پلیس نیز باید پای کار آمده و به وظایف خود عمل 
کنند. در این خصوص گشت های نامحسوس پلیس راهور برای برخورد با 

تخلفات ترافیکی عملیاتی شده است.
سردار هادیانفر با بیان اینکه حدود ۸۲ درصد علل تصادفات سرعت و 
سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی است، اظهار 
داشت: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، برخورد جدی گشت های 

نامحسوس را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: به زودی ۲ هزار دوربین کنترل جاده ای و دوربین های لیزری 
جدید بکارگیری خواهد شد که در کاهش برخورد و تنش بین رانندگان و پلیس 

نیز موثر خواهد بود.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد

وستاها و شهرهای کوچک به کالن شهرها توقف مهاجرت از ر

روزنامه صبح ایران


