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مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور خبر داد؛

ثبت مشخصات خودرو در سامانه
«تهران من» ضروری است

ب��رای تردد در دو مح��دوده طرح ترافیک و
ط��رح کنت��رل آلودگی هوا ،ع�لاوه بر ثبت
اطالعات ش��خصی ،درج مشخصات خودرو
در س��امانه «تهران من» ضروری اس��ت.به
گزارش ایلنا ،با جایگزین شدن طرح کنترل
آلودگ��ی هوا به جای طرح زوج یا فرد از اول
تیرماه ،ثبتنام در سامانه «تهران من» برای
ترددکنندگان در این محدوده ضروری ش��د
و هم��ه خودروهایی که قصد ت��ردد در این
محدوده را داش��ته باش��ند باید مش��خصات
خودروی خویش را در این سامانه ثبت کنند.
پ��س از آغاز اجرای طرح کنترل آلودگی هوا
تع��داد ثبتنامکنندگان در س��امانه «تهران
من» ب��ا افزایش دو برابری مواجه ش��ده و
به یک میلی��ون و پانصدهزار کاربر افزایش
پی��دا کرده اس��ت اما نکتهای ک��ه برخی از
ثبتنامکنن��دگان از آن غافل ش��دهاند ،وارد
نکردن مش��خصات خودرو در این س��امانه
است.شهروندان تهرانی توجه کنند که فقط
ثبتنام کافی نیست و باید مشخصات خودرو
نیز در داخل سایت ثبت شود .خودروهایی که
مشخصاتشان در این سامانه ثبت نشده باشد،
امکان اس��تفاده از س��همیه تردد رایگان ۲۰
روزه را نخواهند داشت و تردد این خودروها
در محدوده کنترل آلودگی هوا در کل ْ
فصل
مش��مول پرداخت عوارض خواهد شد.طرح
کنترل آلودگی ه��وا از اول تیرماه جایگزین
طرح زوج یا فرد س��ابق ش��د .بر اساس این
طرح ،دیگر زوج یا فرد بودن پالک خودروها
م�لاک نیس��ت و همه خودروه��ای پالک
ته��ران  ۲۰روز و پ�لاک غیرتهران  ۱۵روز
در هر فصل میتوانند به صورت رایگان وارد
این محدوده شوند و برای روزهای مازاد باید
عوارض پرداخت کنند.
تاکسیهای اینترنتی
زیر ذرهبین شهرداری

معاون ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه اینکه
پیشنویس آییننامه نظارت بر تاکسیهای
اینترنتی در وزارت کش��ور تهیه شده است،
گفت :با ابالغ این آییننامه توس��ط شورای
عال��ی ترافیک ،همه تاکس��یهای اینترنتی
تحت نظ��ارت ش��هرداری ق��رار میگیرند.
محس��ن پورس��یدآقایی معاون حمل و نقل
و ترافیک ش��هرداری تهران در گفتوگو با
فارس ،درباره اینکه تاکسیهای اینترنتی چه
زمانی تحت نظارت شهرداری قرار میگیرند
و آی��ا برنامه منس��جمی در این زمینه وجود
دارد ،اظهار داش��ت :پیشنوی��س آییننامه
نظارت بر تاکسیهای اینترنتی توسط وزارت
کشور تهیه شده اس��ت و بزودی در شورای
عالی ترافیک مطرح خواهد ش��د.وی افزود:
بر اساس ابالغ ش��ورای عالی ترافیک ،کار
نظارت ب��ر تاکس��یهای اینترنتی توس��ط
شهرداری آغاز خواهد شد.معاون حمل و نقل
و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد:
منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک هستیم
و بزودی در اولین جلس��ه این ش��ورا نتیجه
قطعی مشخص میشود و در صورت تصویب
در شورای عالی ،تاکسیهای اینترنتی تحت
پوشش شهرداریها قرار میگیرند.
اختصاص  ۸۰۰میلیارد تومان
برای مدیریت پسماند

مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان
محیطزیست با بیان اینکه عملکرد ما در زمینه
پسماندهای ش��هری مطلوب نیست ،گفت:
 ۷۰درصد هزینه پسماند باید از طریق دولت
تامین شود که متاسفانه نمیتواند این میزان را
پرداخت کند.مسعود تجریشی در گفتوگو با
ایلنا درباره پسماندهای شهری گفت :متولی
پسماندهای ش��هری وزارت کشور و سازمان
شهرداریها و دهیاریها است .به طور قطع
نیز نحوه مدیریت پسماندهای شهری بهتر از
آن چیزی میتواند باش��د ک��ه در حال حاضر
است .تجریش��ی ادامه داد :در شهری مانند
ته��ران به ط��ور معمول  ۷۰ال��ی  ۸۰درصد
آن چیزی که به عنوان زباله تولید میش��ود
به محل دفن زباله میرود ،چراکه  ۸۰درصد
زبالهه��ای تولیدیمان زبالههای فس��ادپذیر
هس��تند و همانطور که گفتم در پسماندهای
شهری وضع مطلوبی نداریم ،چراکه از تولید
به سمت دفن میرویم .معاون محیط زیست
انسانی سازمان محیطزیس��ت تصریح کرد:
لیس��تی از کاالهایی مصرفی که در طبیعت
عوارض منفی دارد را مشخص کردیم و مقرر
شد از کارخانجات تولید این کاالها مالیات سبز
گرفته ش��ده و این مالیات در صندوق محیط
زیست ذخیره میشود .دولت برای این منظور
نیز  ۸۰۰میلیارد تومان اختصاص داده است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری
کش��ور گفت 150 :هزار تاکسی فرسوده در
سراسر کشور تردد میکنند که برای نوسازی
ای��ن ناوگان چالشهای زی��ادی پیشروی
تاکس��یرانان اس��ت که از جمله آن نوسان

قیمت خ��ودرو و عدم پرداخت تس��هیالت
بانکی است .سالهاس��ت معضل نوسازی
ناوگان تاکسیرانی در کالنشهرهای کشور
وجود دارد و هربار نیز مسووالن وعدههایی
برای نوسازی این ناوگان میدهند .در این
راس��تا مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه
تاکسیرانیهای ش��هری کشور با فارس یه
گفت و گو نشسته اس��تد که بخشی از آن
را در ادامه می خوانید .

تردد  150هزار تاکسی فرسوده در کشور
تاکس�ی ها چن�د درصد از حم�ل و نقل

عمومی را انجام میدهند؟

در ح��ال حاضر در کش��ور م��ا  20درصد از
حملونق��ل عموم��ی را تاکس��یها انجام
میدهن��د و ای��ن یعنی بیش��تر از س��هم
اتوبوسران��ی .در صورت��ی ک��ه در قانون
اتوبوسران��ی مکل��ف اس��ت  40درصد از
حملونق��ل عمومی را انجام دهد ولی االن
به واسطه فرسوده بودن ناوگان خیلی کمتر

از این درصد را انج��ام میدهد .میتوانم با
جرأت بگویم که در برخی از شهرهای کشور
 100درصد تکلی��ف حملونقل عمومی را
تاکسیها انجام میدهند و باید به این قشر
توجه ویژهتری شود .با توجه به اهمیت دیده
شدن رانندگان تاکسی در تصمیمگیریها
تالش شده است که خدمات ویژهای به این
رانندگان ارائه دهیم

چه تعداد تاکسی فرسوده در کشور تردد
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می کند ؟

در حال حاضر نوسازی تاکسیرانی کشور به
واسطه مشکالت پیش آمده میتوان گفت
که متوقف ش��ده و بای��د در این خصوص
اقدام��ات وی��ژهای صورت بگی��رد چرا که
در حال حاضر  150هزار دس��تگاه تاکسی
فرسوده در سراسر کشور داریم که عمر آنها
بیش از  10س��ال اس��ت و بر اساس قانون
موظف به نوسازی این خودروها هستیم.

محصوالت غیر بهداشتی با قیمت بیش از نرخ مجاز به شهروندان فروخته می شد؛

پذیرای از مهمانان بزرگترین شهربازی پایتخت با قیمههای یخ زده

گ�روه اجتماع�ی  :گش��ت س��یار تعزی��رات
حکومتی به س��راغ غرفههای یکی از پارک
شهربازیهای پایتخت رفت و پس از بررسی
و کشف قیمههای یخ زده چندبار پخته شده و
گوشتهای فاسد با متخلفان برخورد کرد.
عص��ر روز «جمعه» در ی��ک روز تعطیل به
اتفاق تیم گش��ت تعزیرات حکومتی استان
تهران به صورت س��رزده به س��راغ یکی از
ک شهربازیهای بزرگ پایتخت رفتیم تا
پار 
از چگونگی عرضه محصوالت غذایی چه از
نظر قیمتی و چه از بُعد بهداشتی آن ،مسائل
را بررسی کنیم.در ابتدا وارد رستورانی که در
حاشیه این پارک مشغول فعالیت بود رفته و
پس از انجام بررس��یهای تخصصی توسط
کارشناس��ان س��ازمان بهداش��ت و ماموران
گش��ت تعزیرات ،مشخص ش��د که اقالمی
ک��ه در ای��ن واح��د صنفی در ح��ال عرضه
اس��ت ،همگی فاقد کیفیت الزم ب��وده و از
قیمههای یخ زده چندبار پخته ش��ده و فاسد
تا گوشت چرخ کرده و مرغهای فاسد و غیر
بهداشتی و سوسیسهای فاقد تاریخ انقضا؛
در ای��ن واحد صنفی کش��ف و تم��ام موارد
توس��ط ماموران تعزی��رات حکومتی معدوم
ش��د.در ادامه به س��راغ یک فست فود رفته
و پس از بازرس��یهای کارشناسان سازمان
بهداشت و بازرس��ان سازمان صنعت ،معدن

و تجارت و همینطور ماموران گشت تعزیرات
حکومتی ،مشخص ش��د که در این واحد از
روغنهای سرخ کردنی استفاده میشود که
هر دو روز یکبار نسبت به تعویض آن اقدام
و محصوالت غذایی در آن تهیه میشد؛ که
پس از مش��اهده این مورد روغنهای فاسد
معدوم ش��د و در ادامه نیز گوشتهای قرمز
فاس��دی ک��ه در این واحد صنف��ی در قالب
فس��ت فود در حال عرضه به مش��تریان بود
معدوم شد و متصدی فروشگاه نیز به پرداخت
جریمه نقدی محکوم شد.اما در ادامه بازرسی
از این پارک ش��هربازی ،به س��راغ قس��مت
عرضه آبمیوه و بستنی رفتیم در همان ابتدا در
بدو ورود به فروشگاه ،بازرس سازمان صنعت،
مع��دن و تجارت به دلیل عدم درج قیمت بر
محصوالت متصدی فروشگاه را مورد سوال
قرار داد ،در ادامه پس از بررسی از نحوه تهیه
آبمیوههای در حال فروش ،مشخص شد که
در تهیه این محصوالت مس��ائل بهداش��تی
رعای��ت نش��ده و از رنگها و اس��ناسهای
غیر مجاز در تهیه آبمیوهها استفاده میشود
که با دس��تور کارشناس س��ازمان بهداشت
تمام موارد معدوم ش��دند و در ادامه به دلیل
فروش آبمیوهه��ای  ۵۰هزار ریالی با قیمت
 ۱۵۰ه��زار ریال و عرضه بس��تنی با قیمت
بیش از نرخ تعرفه ،بازرس سازمان تعزیرات

حکومتی ضمن اعمال جریمه ،تذکر کتبی را
به متصدی فروشگاه ارائه داد.

ارائ�ه محصوالت غیر بهداش�تی آنهم با

قیمت بیش از نرخ مجاز

بهروز طالبیان رئیس گش��ت س��یار و رئیس
شعبه  ۴۶س��ازمان تعزیرات حکومتی استان
تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
درباره چرای��ی حضور تیم تعزی��رات در این
پارک شهربازی و بازرس��ی از این مجموعه
اظهار کرد :گش��تهای تعزی��رات حکومتی
در قالب گش��تهای ویژه و همچنین درباره
گزارشه��ای مردمی که دریافت میش��ود
اقدام به فعالیت میکند.وی افزود :با توجه به
دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع تخلفات
در ش��هربازیها آنهم در زم��ان آغاز فصل
تعطیالت تابستانی ،ما را بر این داشت تا گشت
تعزیرات حکومتی را در این اماکن فعالتر از
گذش��ته راهاندازی کنیم.طالبیان با اش��اره به
سوءاس��تفاده غرفههای پارکها و شهربازی
از فرص��ت و در پ��ی آن ارائه محصوالت بی
کیفیت و غیر بهداشتی آنهم با قیمت بیش
از نرخ مجاز تعرفه به شهروندان ،تصریح کرد:
تعزی��رات حکومتی به همراه دس��تگاههای
نظارت��ی ،کارشناس��ان اصناف و بازرس��ان
س��ازمان بهداشت به صورت س��رزده آنهم
در روز تعطیل از یکی از پارکشهربازیهای

بزرگ پایتخت بازرس��ی به عم��ل آورد.وی
افزود :هدف ما از برقراری گشتهای بازرسی
این است که یک قدم مثبت و رو به جلو برای
شهروندانی که در یک روز تعطیل بابت تفریح
ن امکان آمده برداش��ته ش��ود و در کنار
به ای 
آن با کمترین هزینه و استفاده از مواد غذایی
بهداشتی و سالم بهترین تفریحات را در کنار
خانوادههای خود داشته باشند.

گش�ت تعزی�رات پیگیر مس�ائل مختلف

خواهد بود

رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان
تهران ضمن هشدار به شهروندان در خصوص
نحوه تهیه مواد غذایی و خرید محصوالت در
اماکن مختلف و اطمینان حاصل از بهداشتی
بودن موارد مصرفی ،خاطرنش��ان کرد :افراد
به هیچ عنوان در ه��ر مکانی اقدام به تهیه
محصوالت غذایی نکنند و از محلی که قصد
خرید دارند به خوب��ی اطمینان حاصل کنند
و از اصال��ت تولید و ارزش م��واد غذایی به
خوبی مطمئن ش��وند تا پ��س از مصرف آن
دچار مشکالت نشوند.وی در واکنش به این
موضوع که گشت تعزیرات تا چه زمانی ادامه
دارد و ب��ا چه روندی پیگیر مس��ائل مختلف
خواه��د بود ،گفت :تعزی��رات تعطیلی ندارد،
تعزیرات دست کمی از سازمان آتش نشانی
ندارد چرا که در زمان آتشس��وزی و بحران

عزیزان آتشنشان تمام وقت در حال خدمت
هستند و تعزیرات نیز به همین منوال در حال
فعالیت است با دریافت اولین گزارش به سراغ
متخلفان خواه��د رفت.طالبیان در توصیهای
خطاب به شهروندان بیان کرد :شهروندان در
زمان مواجهه با تخلفات گرانفروشی ،فروش
محصوالت غیربهداش��تی و دیگر مشکالت
مراتب را به س��امانه  ۱۳۵س��ازمان تعزیرات
حکومتی گزارش دهند تا با بررسی به موقع
شکایات بتوانیم متخلفان را به سزای اعمال
خود برسانیم.

پس از بررس�یها با متخلفان طبق قانون

برخورد می شود

مهدی عسگری دادورز اجرای احکام سازمان
تعزیرات درباره مس��ائل مورد رس��یدگی در
اینگش��ت اظهار کرد :در این گش��ت پس
از بازدی��د از چندی��ن غرف��ه و فروش��گاه با
موارد مختلف��ی مواجهه ش��دیم که پس از
بررس��ی موضوعات با خاطی��ان امر برخورد
شد.عس��گری تصریح کرد :عم��ده مواردی
که در این گشت س��یار مشاهده و رسیدگی
شد ،گرانفروش��ی ،تقلب ،عد م درج قیمت و
ع��دم ارائه فاکتور خرید از س��وی متصدیان
فروشگاهها و نداشتن کارت بهداشت از سوی
کارکنان فروشگاهها بود که پس از بررسیها
با متخلفان طبق قانون برخورد شد.

استاندار تهران:

بررسی افزایش آالیند ه ازن در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران

استاندار تهران گفت :ازن یک نوع آالینده ثانویه است که
مخاطرات زیادی را به همراه دارد بنابراین باید منشأ آن
بررسی شده و اقدامات الزم انجام شود .به گزارش فارس،
انوش��یروان محسنی بندپی در جلس��ه کارگروهکاهش
آلودگ��ی هوای تهران ،اظهار داش��ت :ب��ا نگاه علمی و
کارشناسی باید به معضالت زیستمحیطی تهران نگاه
کرد و برای مقابله و کاهش آالیندهها باید ابتدا از منش��أ
دقیق آن مطلع ش��ویم .وی ادامه داد :در جلسه امروز 4
دستور جلسه مورد بررس��ی قرار گرفت که یکی از آنها
موض��وع آلودگی هوا و ریزگردها بود و در این خصوص
جمعبندی ش��د که در حوزه سرزمینی هر استانی منشأ
بروز و ظهور ریزگردها مشخص شود و در کارگروه ملی
این منشأها مورد بررسی قرار بگیرند و همه استانها نیز
برای مقابله با منشأ ریزگردها اقدام کنند .محسنی بندپی

ادام��ه داد :در این خصوص از س��ازمان برنامه و بودجه
نیز درخواست میش��ود منابع مالی الزم را برای مقابله
با ریزگردها اختصاص دهن��د .وی ادامه داد :یکی دیگر
از نکات این جلسه در خصوص آالینده ازن که یک نوع
آالینده ثانویه محسوب میشود است و یکسری عوامل
به عنوان پیشسازها در فضا وجود دارد که ازن تشکیل
میش��ود .استاندار تهران با اش��اره به اینکه آالینده ازن
مخاطرات زی��ادی را به همراه دارد ،گفت :در این زمینه
کارگروهی برای کاهش میزان ازن که یک نوع آالینده
ثانویه اس��ت تشکیل شده که در نهایت تحت کنترل و
پایش قرار بگیرد .وی افزود :یکی دیگر از دستورات این
جلسه موضوع طرح ترافیک و محدوده کاهش آلودگی
هوا بود که بر اساس بررسیهای صورت گرفته این طرح
از طرح زوج و فرد بهتر اس��ت و باید نقاط ضعف و قوت

طرح کاهش آلودگی هوا مورد بررسی قرار بگیرد و نقاط
قوت آن را پررنگتر کنیم.محس��نی بندپی افزود :طرح
کاهش آلودگی هوا طرح جدیدی اس��ت که چند ماهی
پروس��ه بررسی آن طول خواهد کش��ید .استاندار تهران
گفت :یکی دیگر از مواردی که در جلسه روز شنبه مورد
بررسی قرار گرفت موضوع مشکالت بوی بد واحدهای
صنعتی اس��ت و همینطور مجتمعهای دامگس��تر.وی
افزود :در جنوب تهران و در نزدیکی فرودگاه بینالمللی
بوی بدی متصاعد میش��ود که به یک مش��کل ملی و
فراملی تبدیل شده است چرا که میهمانهای خارجی از
این مسیر عبور میکنند و کشوری که این همه تخصص
و تکنولوژی دارد هنوز نتوانسته این معضل را حل کند.
محسنی بندپی گفت :منشأ 28گانه بوی بد و آالیندهها
در جنوب تهران مش��خص شده است که  50درصد آن

منشأ مربوط به واحدهای دامگستر است که باید جلسهای
برگزار ش��ود و هر چه سریعتر نسبت به حل مشکالت
این مجتمعه��ا اقدام ش��ود و کارگروهی ب��ا همراهی
سازمان برنامه و بودجه برگزار و مشکالت این واحدهای
صنعتی را حل کنیم.استاندار تهران درباره مصرف انرژی
در اس��تان تهران نیز گفت :در تابس��تان امسال تمامی
دس��تگاهها موظف ب��ه صرفهجویی در مص��رف انرژی
هستند که بخشنامهای نیز در این خصوص صادر شده
اس��ت و باید تمامی وسایل سرمایشی بر روی درجه 25
باشد و از مولدهای انرژی در ساعات ظهر استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد :کاهش ساعات اداری استان تهران
در این وضعیت و ش��رایط که در س��ال رونق تولید قرار
داریم امکانپذیر نبود و اگر ساعت کاری را کاهش دهیم
با مشکالت متعددی مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی مطرح کرد؛

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران
گف��ت :برای ک��م کردن س��رفاصل ه حرکت
اتوبوسه��ا به  ۳هزار دس��تگاه اتوبوس نیاز
ی در گفتوگو با ایلنا،
داریم .پیمان س��نندج 
درباره فرس��وده ب��ودن ناوگان اتوبوس��رانی
و اضاف��ه ش��دن تنها  ۱۳اتوب��وس بی آرتی
طی دو س��ال گذش��ته به این ناوگان گفت:
ته��ران س��الهای زی��ادی از اتوبوسهای
جدی��د محروم بوده اس��ت ،در حال��ی که از
س��ال  ۹۰به بعد به دلیل افزایش طرحهای
توسعه ،این کالنشهر نیاز بیشتری به اتوبوس
داشته است .وی با اش��اره به اینکه «مساله
س��رفاصلهها» را یکی از مشکالت جدی در
ایستگاههای اتوبوسرانی عنوان کرد و افزود:
کمبود اتوبوس به این معنی نیست که اصال
اتوبوسی وجود ندارد ،بلکه نکته اینجاست که
در برخی خطوط س��رفاصلهها طوالنی است
و اع�لام نیاز برای اتوبوسهای جدید نیز به
منظور کم کردن سرفاصلهها است .اکنون در
تهران  ۶هزار دستگاه اتوبوس داریم و برای

محرومیت تهران از اتوبوسهای جدید

کم کردن سرفاصلهها نیازمند  ۳هزار دستگاه
اتوبوس دیگر هس��تیم .مدیرعامل ش��رکت
واحد اتوبوس��رانی تهران خاطرنش��ان کرد:
زمان میانگین توقف مسافران در ایستگاهها
حدود  ۷تا  ۸دقیقه اس��ت که این زمان باید
به  ۴دقیقه کاهش یابد.وی در پاس��خ به این
س��وال که در طرح ترافیک جدید به موازات
ایج��اد محدودی��ت در ت��ردد خودروه��ای
ش��خصی ،آیا ظرفیت ن��اوگان حمل ونقل
عمومی افزایش یافته اس��ت؟ اظهار داشت:
 ۱۳دستگاه اتوبوس دو کابین و حداقل ۱۲۰
دس��تگاه مینیبوس به سیس��تم حمل ونقل
ش��هر اضافه ش��ده ،که هزینه  ۱۳دستگاه
بیآرت��ی خریداری ش��ده از طریق عوارض
طرح ترافیک تامین ش��ده است.س��نندجی
در پاس��خ به این س��وال که فکر نمیکنید
در مح��دوده  ۱۲۰کیلومتری طرح ترافیک
نیازمند تعداد وسائل نقلیه عمومی بیشتری
هستیم ،گفت :بیشتر اتوبوسهای خطوط ۱
و  ۴که در محدوده طرح ترافیک قرار دارند،

بازسازی شدهاند.وی با بیان اینکه استفاده از
حمل ونقل عمومی به برنامهریزی قویتری
نیاز دارد ،گفت :اکنون اپلیکیشنها به کمک
م��ردم آمدهاند و مدت زم��ان رفت و آمد به
س��هولت با آنها قابل محاسبه است که این
قابلیت در مدیریت تردد مردم در مس��یرهای
طرح ترافیک بسیار اثرگذار است .مدیرعامل
ش��رکت واحد اتوبوسرانی در پاسخ به سوالی
درباره خطای اپلیکیش��نها در مس��یریابی و
اعالم زمان حرکت اتوبوسها نیز گفت :اعتبار
این اپلیکیشنها باالست و افراد میتوانند از
طریق س��ایت  bus.tehran.irو نسخه

موبایلی  Tehran busاز مس��یر و زمان
حرکت اتوبوسها اط�لاع پیدا کنند و طبق
زمانبندی برای رسیدن به نزدیکترین ایستگا ه
برنامهریزی کنند .وی در ادامه تصریح کرد:
ممکن اس��ت در لحظاتی مشکل فنی وجود
داشته باشد ،اما این نرمافزارها به مسیریاب
( )GPSوصل هس��تند و صحتسنجی آنها
باالست .سنندجی با اش��اره به چرایی تاخیر
در حرکت اتوبوسهای بیآرتی در ایستگاهها
اظهار داشت :اتوبوسها براساس زمانبندی
حرک��ت میکنند ،یکی از مش��کالت جدی
که س��بب تاخیر اتوبوسها میش��ود ،ورود
خودروهای ش��خصی و موتورس��یکلتها به
خطوط ویژه اس��ت.وی ادام��ه داد :اکنون در
خطوط  ۹۵،و در بخش��ی از خیابانولیعصر،
محدوده میرداماد تا بزرگراه نیایش وضعیت
نابسامان است .خواهش ما از مردم این است،
وارد خطوط ویژه نش��وند.مدیرعامل شرکت
واحد اتوبوسرانی با اشاره به اینکه طرح پلیس
در منع ورود موتورس��یکلتها و خودروهای

شخصی به خط ویژه در منظم شدن حرکت
ی تاثیرگذار بوده اس��ت،
اتوبوسهای بیآرت 
تصریح کرد :هرچه خطوط ویژه بیشتر عاری
از خودروهای متفرقه باش��ند ،خدماترسانی
دقیقتر انجام میشود .سنندجی اظهار داشت:
براساس مصوبه دولت ،طی  ۵سال در تهران
باید هزار اتوبوس گازس��وز وارد ناوگان حمل
و نقل عمومی شود و با ورود این اتوبوسها،
کاهش س��رفاصلهها عملی میشود .در این
راستا ابتدا اتوبوسهای فرسوده از رده خارج
میش��وند و بعد اتوبوسه��ای فاقد کولر که
متعلق به س��الهای  ۸۴و  ۸۵هس��تند را از
رده خارج میکنیم .وی خاطرنشان کرد :هر
تعداد اتوبوسی که خریداری میشوند ،در دو
بخش جداگانه در ناوگان حمل و نقل عمومی
توزیع میشوند ،به طور مثال اگر هزار دستگاه
اتوبوس وارد تهران ش��ود ،یک بخش آن به
منظور توس��عه ناوگان و بخ��ش دیگر برای
خارج ک��ردن اتوبوسهای فرس��وده به کار
میرود.
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اخبار حوادث
بوی تعفن از دفن جسد داخل کمد
پرده برداشت

خانم��ی در تماس با پلیس  ۱۱۰مدعی ش��د
ب��وی نامطبوع��ی از داخل کمد منزلش��ان
به مش��ام میرس��د.به گزارش تس��نیم ؛ روز
گذش��ته ( 14تی��ر  )98خانم��ی در تماس با
مرکز فوریتهای پلیسی  110عنوان داشت که
حدوداً یک هفته قبل به منزلش جدیدش��ان
در منطقه میدان شهدا نقل مکان کرده و در
آنجا مستأجر هستند.این خانم مدعی شد که
بوی بس��یار نامطبوعی از داخل کمد دیواری
داخل اتاقخواب منزلش��ان به مشام میرسد
و از پلیس تقاضای کمک کرد.با این تماس،
عوامل انتظامی کالنتری  110شهدا در محل
حاضر ش��دند و با بررسی اولیه مشخص شد
بوی نامطبوع متصاعد شده ،احتما ًال به خاطر
وجود یک جسد داخل کمد است.بررسیهای
بیشتر نش��ان داد کف کمد ،تازه ساخته شده
و نمناک اس��ت لذا طی هماهنگی با بازپرس
کشیک قتل ،کف کمد برداشته شد.مأموران
با برداش��تن کف کمد با جس��د مردی مواجه
شدند که حدوداً  70سانتیمتر پایینتر از کف
کمد دفن ش��ده و دس��ت و پایش بسته بود.
بررس��یهای بیشتر نش��ان داد مقتول متولد
 1358ب��وده و پیش از این به همراه همس��ر
و دخترش س��اکن این منزل بودهاند.با توجه
به شواهد موجود ،ظن به این رفت که همسر
مقتول مرتکب جنایت ش��ده لذا دس��تورات
برای دس��تگیری همس��ر مقتول و دخترش
صادر ش��د و عوامل کالنتری  110شهدا در
محل س��کونت جدید این افراد حاضر شده و
همسر  46ساله مقتول و دخترش را بازداشت
کردند.س��رهنگ جلیل موقوفهای؛ جانشین
پلیس پیش��گیری تهران بزرگ با اعالم این
خبر گف��ت :بازجویی اولی��ه از متهم صورت
گرفته و وی برای بررسیهای بیشتر تحویل
اداره دهم آگاهی شده است.
 ۲دختر بچه هلیالنی،

قربانی بازیگوشی بچگانه شدند

فرمانده انتظامی استان ایالم از غرق شدن ۲
دختر بچه  ۹ساله هلیالنی از توابع شهرستان
چرداول به علت بی احتیاطی خبر داد.س��ردار
“نورعلی یاری” در گفت و گو با پایگاه خبری
پلیس با اعالم این خبر اظهار داشت ۲ :دختر
بچه اهل روستای "کهره" بخش هلیالن از
توابع شهرستان چرداول به علت عدم آشنایی
ب��ه فنون ش��نا در حال بازی ک��ردن در آب
چش��مه این روستا غرق می شوند.وی افزود:
این حادثه در گودالی به عمق یک و نیم متر
در پایین دس��ت این چش��مه رخ داده اس��ت
.فرمانده انتظامی اس��تان ایالم با بیان اینکه
جس��د غرق ش��دگان تحویل پزشک قانونی
ش��د گفت  :با توجه به آغاز فصل تابستان و
عالقه کودکان و نوجوانان به استفاده از آب
از فرزندان خود مراقبت بیشتری کنند.
کشف بیش از نیم میلیون لیتر
سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی استان سيستان و بلوچستان
از کش��ف بیش از نیم میلیون ليتر س��وخت
قاچاق طی یک هفته گذش��ته خبر داد.سردار
محمد قنبری در گفت و گو با پايگاه خبري
پليس ،گفت :مام��وران انتظامي اس��تان در
راس��تاي مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگيري
از هدر رفت س��رمايه هاي ملي طرح کنترل
محوره��ای مواصالت��ی را طی ی��ک هفته
گذشته تشدید کردند.وی افزود :در این راستا
پلیس آگاهی و دیگ��ر رده های عملیاتی در
بازرسی از  20دس��تگاه تریلی سوخت کش،
 11دس��تگاه اتوب��وس 86 ،دس��تگاه خودرو
سواری و وانت و 9دپوی سوخت در شهرهای
“سراوان”“ ،کنارک”“ ،ایرانشهر” “ ،زاهدان”
و “دلگان”  406ه��زار و  932لیتر گازوئیل،
 58هزار و  876لیتر بنزین 56 ،هزار و 300
لیتر سایر مشتقات نفتی قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامي استان سیستان و بلوچستان
با اش��اره به توقیف ای��ن خودروها و معرفی
افراد متخلف به مقام قضائی خاطر نشان کرد:
يکي از وظاي��ف ذاتي پليس ،مبارزه با پديده
شوم قاچاق مي باشد و با توجه به تاثير منفي
آن بر اقتصاد کشور ،مجموعه انتظامي استان
با تالش شبانه روزي تمامی يگان هاي تابعه
خود و با قدرت تمام با هرگونه قاچاق ،مقابله
و مبارزه خواهد کرد.

