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اجتماعي

وطن امروز شماره 2695

نبضجامعه

هورالعظیم کامال زیر آب رفت

خوزستان همچنان در محاصره سیل

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت
خبر داد

ارسال  25دستگاه دیالیز
به مناطق سیلزده

رئی��س مرک��ز مدیری��ت پیون��د و درمان
بیماریه��ای وزارت بهداش��ت از ارس��ال
۲۵دستگاه دیالیز به مناطق سیلزده خبر داد.
به گزارش فارس ،مهدی ش��ادنوش ،رئیس
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشت درباره اقدامات انجام شده توسط وزارت
بهداشت در راس��تای خدمترسانی درمانی به
بیماران دیالیزی س��اکن در مناطق س��یلزده
کش��ور ،اظهار کرد :در این راس��تا تالش ش��د
پشتیبانی از ماشینهای همودیالیز این مناطق
تقویت ش��ود .وی اف��زود ۱۰ :دس��تگاه دیالیز
به منظور خدماترس��انی به مردم شهرس��تان
سوس��نگرد ارسال شده که به صورت موقت در
بیمارستان امام خمینی اهواز نصب شده است
و بیماران دیالیزی سوس��نگردی که در ش��هر
اهواز اس��کان موق��ت داده ش��دهاند با مراجعه
به این بیمارس��تان از خدمات دیالیز اس��تفاده
میکنن��د .رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان
بیماریهای وزارت بهداشت بیان کرد :به منظور
خدماترس��انی به بیماران دیالیزی ساکن در
مناطق سیلزده استان گلستان نیز  ۱۰دستگاه
دیالیز ارس��ال شده و این دس��تگاهها در حال
حاضر در ش��هر گرگان اس��کان داده شده و در
حال خدمترس��انی هس��تند .وی عنوان کرد:
همچنین  ۵دس��تگاه دیالیز نیز به شهرستان
شوش جهت مقابله با شرایط سیالب اختصاص
داده ش��ده است .ش��ادنوش اضافه کرد :بهرغم
وقوع سیالبهای وسیع در روزهای اخیر خللی
در امر خدمترس��انی درمانی ایجاد نش��د .وی
گفت :در شهرستان پلدختر به دلیل مشکالت
پیش آمده در زمینه تأمین آب سالم ،سیستم
تصفیه آب بخش دیالیز دچار آسیب شد که با
پیگیریهای صورت گرفته سیستم تصفیه آب
مجددا احیا شده و با کمک تانکرهای ارتش ،آب
سالم برای بخش دیالیز مراکز درمانی پلدختر
تأمین شد .البته پس از تثبیت شرایط ،سیستم
تصفیه آب  ROجدید برای شهرستان پلدختر
تأمین خواهد شد.
سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

صدوردفاتر بیمه جانبازان
و ایثارگران با اعتبار  ۳ساله

مدیرکل بیمهگری و درآمد س��ازمان بیمه
س�لامت گفت :جهت افزایش رضایتمندی و
تسهیل امور بیمهای بیمهشدگان صندوق سایر
اقش��ار ،از این بعد قرارداد بیمه خانواده شهدا،
ایثارگران و جانبازان به صورت ۳س��اله منعقد
میشود.
به گزارش تسنیم ،داوود حاجقاسمعلی درباره
دفترچه بیمه سالمت خانواده شهدا ،ایثارگران و
جانبازان افزود :حدود یکمیلیون نفر از خانواده
ش��هدا ،ایثارگران و جانبازان تحت پوشش بیمه
سالمت قرار دارند .تاکنون قرارداد یکساله بیمه
با این دسته ازبیمهشدگان منعقد میشد که از
این بعد قرارداد  3ساله با این دسته از بیمهشدگان
منعقد میشود .وی بیان کرد :پس از این مصوبه
به ادارات کل بیمه سالمت در استانها ابالغ شد
که دفاتر پیشخوان میتوانند دفترچههای بیمه
سالمت جانبازان و خانواده شهدا را تا پایان خرداد
 98تمدید اعتبار کنند و مراکز درمانی ،کلینیکها
و داروخانهها نیز باید ایندفترچهها را تا این زمان
بپذیرن��د .در نتیجه دفترچههای بیمه س�لامت
سایر اقش��ار که تاریخ اعتبار آنها  29اسفند 97
بود تا  31خرداد 98معتبر اس��ت و مراکز طرف
قرارداد نگرانیای از لحاظ پذیرفته ش��دن اسناد
نداشته باشند .مدیرکل بیمهگری و درآمد سازمان
بیمه سالمت اظهار داشت :البته گزارشهایی از
استانهای مختلف دریافت شد که برخی مراکز
درمانی به این گروه از بیمهشدگان سازمان بیمه
سالمت ،خدمات ارائه نکردند که این موارد بررسی
میش��ود ،البته اگر بیمهشدگانمشکلی داشته
باشند میتوانند با سامانه  1666تماس بگیرند و
مشکالت خود را مطرح کنند.

سهشنبه  27فروردین 1398

گ�روه اجتماعی :با آغاز س�ال جدید حدود ۱۳
استان کشور درگیر بارشهای سنگین و وقوع
سیالب و در نتیجه خرابی شدند که این وضعیت
همچنان در چند استان ادامه دارد .استانهای
گلس�تان و لرس�تان درگیر خرابیهای س�یل
هس�تند و در استان خوزس�تان پیشروی آب
همچنان ادامه دارد .در این میان سامانه بارشی
جدیدی استانهای خراس�انجنوبی و شمالی
و خوزس�تان را درگیر کرده ک�ه احتمال وقوع
س�یالب در این اس�تانها دور از انتظار نیست.
این در ش�رایطی است که از همان ابتدای وقوع
س�یل ،ارتش ،نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران،
هاللاحمر ،بس�یج ،گروههای مردم�ی و بنیاد
برکت در حال امدادرسانی هستند.

■■عمق  2متری آب در برخی مناطق

به گفته فرماندار حمیدیه که در ش��مال غرب
اهواز واقع ش��ده ،عمق آب در این ش��هر به  2متر
میرسد .شاهین هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت
حمیدیه پس از س��یل اخیر بیان داشت :عمق آب
در ش��هر بین یک تا یک و نیم متر اس��ت که در
برخ��ی نقاط به  2متر نیز میرس��د .وی ادامه داد:
برای اس��کان مردم در شهر حمیدیه 4 ،اردوگاه در
نظر گرفته ش��ده بود که هماکنون بیش از  8هزار
نفر از همش��هریان در این اردوگاهها استقرار دارند.
هاشمی عنوان کرد :برخی از روستاییانی که دارای
احشام فراوانی هس��تند ،در تپههای شنی اطراف
روستای خود سکنی گزیدهاند و همه امکانات نیز
به آنها داده میشود.
■■بسته بودن  12محور مواصالتی

در روزه��ای اخیر ش��رق کش��ور نیز ش��اهد
بارشهای رگباری بوده که باعث ایجاد سیالب شده
است .در همین ارتباط استاندار سیستانوبلوچستان
ب��ه میزان گف��ت ۳۱۶ :خانوار در مس��یر رودخانه
کاج��ور در قصرقن��د را به مکانه��ای امن منتقل
کردیم .همچنین در منطقه مهرس��تان  ۹۵خانوار
در روس��تاها را از خانههایش��ان تخلیه کردیم و
اسکان اضطراری دادیم .احمدعلی موهبتی با اشاره
به آخرین وضعیت استان سیستانوبلوچستان پس
از سیل اخیر بیان داشت :بارندگیهای خوبی را در
روزهای اخیر در سطح استان سیستانوبلوچستان
داشتهایم به طوری که برخی ایستگاههای سنجش
اس��تان تا  ۸۵میلیمتر بارندگی را گزارش کردهاند.
وی ادامه داد ۴۵ :رودخانه اس��تان در  ۲۴س��اعت
گذش��ته وضعیت آبی خوبی داش��ته و برخی هم

آژیر

نماینزدیک
دستور روحانی برای پرداخت مطالبات سیل  ۹۵خوزستان
معاون رئیسجمهور از دلخوری روحانی از تحقق نیافتن مطالبات مردم خوزستان برای سیل سال  ۹۵خبر
داد .حس�ینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهور در جریان س�فر خود به خوزستان و در جمع مردم
شعیبیه با اشاره به اینکه حضور مسؤوالن دولتی در این منطقه برای این است که مشاهدات خود از آخرین
وضعیت منطقه را به رئیسجمهور اعالم کنند ،اظهار کرد :یکی از اعضای دولت موضوع س�یل س�ال 95
را در هیات دولت مطرح کرد که رئیسجمهور بش�دت برافروخته شد و نمیدانست برای جبران خسارات
سیل قول دادهاند ولی در پیچ و خمهای اداری افتاده است .وی افزود :رئیسجمهور به آقای نوبخت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه دستور داد خیلی سریع مطالبات سال 95برآورده شود .معاون پارلمانی رئیسجمهور
همچنین تصریح کرد :دولت در حال تجهیز منابع برای جبران خسارات سیل است و در کنار مردم خواهد
بود .خیال مردم راحت باشد زیرا حل و فصل مسائل مربوط به سیل در اولویت دولت است.

طغیانهای شدیدی داش��ته و خسارتهایی را به
روس��تاها و شهرهای محل گذر خود زدهاند ،مانند
رودخانهای که در منطقه «بنت» دیوار حفاظتی را
خراب کرده است.
■■هورالعظیم کام ً
ال زیر آب رفت

معاون عملیات ناجا در حاشیه بازدید هوایی از
مناطق سیلزده خوزستان گفت :با وجود آبگرفتگی
و سرازیر شدن آب در «هورالعظیم» و قطع ارتباط
زمینی خوش��بختانه از لحاظ امنیتی مورد خاصی
گزارش نشده است .سردار حسین ساجدینیا اظهار
کرد :منطقه هورالعظیم کامال زیر آب رفته اس��ت.
وی افزود :در بازدیدی که از پاسگاهها و گذرگاههای
مرزی داش��تیم ،خوشبختانه مورد خاصی از لحاظ
امنیت��ی با توجه به اینکه کل منطقه را آب گرفته
نداشتیم .ساجدینیا ادامه داد :به دلیل وجود سیل
در تردد به صورت زمینی مش��کل وجود دارد و از
ق این ارتباط برقرار ش��ده است.
طریق هوا و با قای 
مع��اون عملیات ناجا تصریح کرد :خوش��بختانه با

حضور سازمانهای امدادی در کنار نیروی انتظامی،
ی بخوبی انجام شده
ارتش و س��پاه ،خدماترس��ان 
است .با مردم هم وقتی صحبت کردیم خوشبختانه
مشکل امدادرس��انی وجود ندارد .ساجدینیا بیان
داشت :در دش��ت آزادگان بهواسطه آبی که سطح
منطق��ه را فرا گرفته ،ارتباط زمینی قطع ش��ده و
میطلبد مسؤوالن ضمن حضور در این مناطق اگر
مشکلی باشد ،رفع کنند.

■■خسارت  ۲۰میلیارد تومانی به تأسیسات برق

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان
گلستان گفت :بر اساس برآوردهای اولیه قریب به
 ۲۰۰میلیارد ریال به تأسیسات و شبکه برق استان
خسارت وارد شده است .علیاکبر نصیری با اشاره
به توفان و بارش ش��دید و کمس��ابقه و وقوع سیل
در س��طح استان گلس��تان اظهار کرد :سیالب در
استان گلس��تان موجب قطعی برق  ۴۰۵روستای
اس��تان ش��ده بود که با تالشه��ا و پیگیریهای
مس��تمر مش��کل قطعی برق آنها حل شده است.

وی با بیان اینکه پس از وقوع سیل اقدامات فوری
و عملیاتی برای کاهش خس��ارت سیل انجام شد،
افزود :در همان روز نخست وقوع سیالب برق ۳۴۵
روستا وصل شد و اقداماتی برای حل مشکل قطعی
برق  ۶۰روستای باقیمانده که بهدلیل رانش زمین،
ریزش کوه ،مس��دود بودن جاده و  ...بیبرق مانده
بودند ،در دستور کار قرار گرفت.
■■ 12روستا در شوشتر در محاصره سیالب

فرماندار شوش��تر گفت ۱۲ :روستا در محاصره
سیالب قرار دارند .حسین پنبهدانهپور اظهار کرد:
بر اثر س��یالب  ۴۲روس��تا در شهرستان شوشتر
در معرض خطر س��یل بودند که آب به  ۲۴روستا
وارد ش��د اما اکنون فقط  4روستا دچار آبگرفتگی
هستند .همچنین  ۱۲روستا در محاصره سیالب
قرار گرفتند که همچنان نیز در محاصره هستند.
وی افزود :راه ارتباطی  ۲۱روس��تا باز ش��د و روند
بازگش��ت مردم به برخی روس��تاها آغاز شده اما
ش��رایط هنوز عادی اعالم نشده اس��ت .فرماندار
شوشتر با اشاره به آغاز ارزیابی خسارت واحدهای
مسکونی از سوی بنیاد مسکن ،عنوان کرد :حدود
 ۱۸ه��زار هکتار از اراضی کش��اورزی گندم ،کلزا،
سبزی و صیفی شهرستان شوشتر دچار خسارت
شد که طبق برآوردها بیش از  ۱۵۰میلیارد تومان
می��زان خس��ارت وارد ش��ده اس��ت و در مجموع
۷۲رأس دام سبک و سنگین در سیالب تلف شد.
وی گفت :حدود  ۲میلیارد تومان تأسیس��ات
و شبکههای گازرس��انی شهرستان شوشتر دچار
خسارت شد و تاسیس��ات آب روستایی  ۳هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان خسارت دید .پنبهدانهپور گفت:
آب بیشتر مناطق روستایی وصل شده است.

ماجرای تهدید به بمبگذاری در یکی از بانکهای تهران

گ�روه اجتماعی :رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری
عام��ل تهدید به بمبگذاری در یک��ی از بانکهای چهارراه فرمانیه
خبرداد.
به گزارش ایلنا ،سردار کیوان ظهیری با اعالم خبر بازداشت فردی
که در یکی از بانکها تهدید به بمبگذاری کرده بود ،درباره جزئیات
این خبر اظهار کرد :ساعت  ۱۰:۴۰روز دوشنبه به پلیس  ۱۱۰اعالم
شد خانمی میانسال با حضور در بانکی در چهارراه فرمانیه در حال
تهدید به بمبگذاری در این بانک اس��ت که به س��رعت چند تیم
از مام��وران کالنتری  ۱۲۳نیاوران به همراه س��رکالنتر یکم پلیس
پیشگیری در محل حاضر شدند .رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
خاطرنشان کرد :با حضور ماموران در محل حادثه و طی بررسیهای
اولیه مشخص شد این خانم با یک ساک دستی وارد بانک شده و به
سراغ رئیس بانک رفته و حین حضور نزد وی ،بستهای پیچیده شده

با نوارچس��ب ،چراغ چشمکزن ،سیم و باتری و ریموت را از داخل
ساک خارج و تهدید کرده در صورت انجام نشدن خواسته وی ،اقدام
به انفجار بسته میکند .وی افزود :این زن از رئیس بانک تقاضای ۲۲
ه��زار دالر کرده بود و همراه خ��ودش نارنجک و کلت نیز به همراه
داش��ت .سردار ظهیری با اشاره به حضور تیمهای تخصصی پلیس
در محل حادثه ،یادآور شد :ماموران پس از انجام اقدامات اولیه ،وارد
بانک شدند و این خانم را دعوت به آرامش کردند ،سپس در فرصت
مناسب و با تیزهوشی موفق به دستگیری وی شدند و بسته مذکور
را از دست این زن خارج کردند .رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
ادامه داد :با دس��تگیری این خانم  ۵۴س��اله و بررسیهای تکمیلی
مشخص شد بسته مذکور حاوی مقداری سنگ بوده و به هیچوجه
چاشنی و مواد منفجره به همراه نداشته است .همچنین مشخص شد
کلت و نارنجک همراه وی نیز قالبی بوده و قابلیت شلیک و انفجار

سازمان هالل احمر اعالم کرد

مؤسسههای مجاز برای جمعآوری کمکهای مردمی
هالل احمر گ�روه اجتماع�ی :جمعیت هالل
احم��ر در اطالعی��های آخری��ن
فهرست موسسات خیریه و انجمنهای دارای مجوز
برای جمعآوری کمکهای مردمی در بحران سیل
اخیر را اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،در اطالعی��ه جمعیت
هاللاحمر آمده اس��ت :پی��رو اقدام دادس��تانی و
قوهقضائیه جهت ساماندهی و نظارت بر موسسات
و انجمنهای خیریه و اعطای مجوز فعالیت از سوی
جمعیت هاللاحمر ،آخرین فهرس��ت این بنگاهها
جهت تنویرافکار عمومی اعالم میشود .گفتنی است

جمعیت هاللاحمر به منظور ایجاد حق انتخاب برای
مردم نوعدوست کشورمان برای کمک به هموطنان
سیلزده و با توجه به ضرورت نظارت در این حوزه
و به دس��تور مقامات قضایی اقدام به اعطای مجوز
فعالیت برای موسسات و انجمنهای عامالمنفعه و
دارای مجوز از دس��تگاههای ذیربط مینماید و از
صدور مجوز برای افراد حقیقی معذور است .بنابراین
چنانچه موسسات عامالمنفعه دیگری نیز تمایل به
حضور و فعالیت در این حوزه داشته باشند میتوانند
با مراجعه به سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر
نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

نداشته است .وی تصریح کرد :در نهایت ماموران اقدامات تخصصی
بیشتر را داخل بانک انجام دادند و متهم برای تحقیقات بیشتر به مقر
انتظامی منتقل شد .رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ یادآور شد:
متهمه در تحقیقات اولیه انگیزهاش از انجام این کار را تهیه پول برای
سفر به خارج از کشور عنوان کرد.

لیست مؤسسات ،خیریهها و انجمنهای مجاز جهت جمعآوری کمکهای مردمی
ردیف

نام مؤسسه /خیریه

ردیف

نام مؤسسه /خیریه

1

موسسه خیریه مهر گیتی

19

موسسه خیریه پدر مهربان بقیع

2

قرارگاه امام رضاییها

20

هیات رزمندگان اسالم

3

جمعیتطلوعبینا مونشانها

21

موسسه بهسازان خرم

4

جمعیت امداد دانشجویی -مردمی امام علی(ع)

22

موسسه خیریه اباصالح المهدی

5

موسسه فرهنگی امام علی ابن ابیطالب

23

انجمن باران سبز

6

کانون هموفیلی ایران

24

موسسه خیریه امدادگران عاشورا

7

موسسه خیریه نیک کامان جمشید تهران

25

متوسلین به امام رضا(ع)

8

موسسهنیکوکاریمهرآفرین

26

سازمان بسیج مستضعفین

9

انجمن حمایت و یاری آسیبدیدگان اجتماعی

27

موسسه همیاری فرداسوی آرمان آریانا

10

انجمن مشارکت پویش

28

موسسه خیریه یاوران ایتام

11

کانون وکالی دادگستری گلستان

29

بنیاد حمایت از توسعه پایدار مناطق محروم

12

جمعیتزنجیرهکرامت

30

موسسه خیریه امام علی

13

موسسه خیریه احسان گلستان

31

موسسه خیریه بهشت امام رضا

14

موسسهخیریهسیدالشهدا

32

موسسه توانمندسازی کودکان ستاک

15

موسسه خیریه کودکان خیابانی احسان

33

موسسهخیریهسیهجامگاننیکوکارسنا

16

ستاد بازسازی عتبات و عالیات

34

مجمع خیرین سالمت استان لرستان

17

بنیادجهادیمهرالرضا

35

موسسه جهادی آل یاسین

18

بنیادخیریهمهرپیشه

36

بنیاد خیریه مادر مهربان امالمومنین

آب و هوا
هواشناسیپیشبینیکرد

ورود سامانه بارشی جدید
از شمال غرب

مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی از بارش شدید باران در استانهای
خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی خبر
داد.
احد وظیفه به ایس��نا اعالم کرد براس��اس
تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی،
برای نواحی شمال شرق ،شرق و جنوب شرق
کشور و برخی مناطق کرمان و شرق هرمزگان
بارش ب��اران ،گاهی رگبار و رعد و برق و وزش
باد ش��دید پیشبینی میشود .شدت فعالیت
سامانه بارشی امروز (سهشنبه) در استانهای
خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی خواهد
بود .وی با اشاره به اینکه در اوایل وقت امروز با
خروج س��امانه بارشی از شمال شرق کشور در
ای��ن نواحی بارش پراکن��ده و وزش باد انتظار
میرود ،گفت :برای سایر مناطق کشور آسمان
صاف پیشبینی میشود .از اواخر وقت سهشنبه
و طی روز چهارش��نبه با ورود س��امانه بارشی
جدید از شمال غرب کش��ور برای این نواحی
ابرناک��ی ،بارش باران ،گاهی رگبار و رعد و برق
و وزش باد انتظار میرود .مدیرکل پیشبینی و
هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه
در روز چهارشنبه برای نیمهغربی کشور وزش
باد ش��دید پیشبینی میشود ،گفت :در  3روز
آینده برای سواحل دریای خزر روند افزایش دما
بین  ۴تا  ۶درجه و در نیمه شرقی کشور برای
بعدازظهر روز چهارشنبه افزایش دمای  ۸تا ۱۰
درجه پیشبینی میشود.
راهور
معاون ترافیکی پلیس راهور تهران خبر داد

اجرای طرح گذرگاههای عابران
در پایتخت

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره
به طرح گذرگاهه��ای عابر پیاده ،گفت :در این
ط��رح پلی��س در تقاطعهای مه��م و میادین
مستقر خواهد ش��د تا نظارتی بر نحوه عبور و
مرور داشته باش��د .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
س��عید رضایی اف��زود :از ظرفیتهای موجود
باید اس��تفاده کنیم که یکی از این ظرفیتها،
پلیس افتخاری اس��ت .وی ب��ا بیان اینکه باید
از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم که یکی
از این ظرفیتها پلیس افتخاری اس��ت ،گفت:
پس از اخذ اطالعات دقیق از عالقهمندان برای
فعالی��ت به عنوان پلیس افتخاری ،همکاری با
آنان را تا حدودی آغاز کردهایم تا بتوانیم با شیوه
و روشی جدید رانندگان را رصد کنیم ،چرا که
ارتقای ایمنی رفت و آمد یکی از وظایف پلیس
است .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود
گفت :با کمک س��ازمانهای مرتبط توانستیم
رانندگانی که در حال تخلف هستند را در همان
زمان رصد کنیم و به آنها بگوییم در حال رصد
شدن هستند و با آنها برخورد میکنیم .در حال
حاضر تیمهای گشتزنی در سطح بزرگراهها و
خیابانها بهصورت محس��وس و نامحس��وس
حض��ور دارند و در راس��تای رصد متخلفان ما
را یاری میکنند .رضایی ب��ا تاکید بر برخورد
قاطع پلیس با تخلفات حادثهساز در بزرگراهها
همچون الییکشیدن ،در عین حال گفت همه
دوربینهای ترافیکی سطح شهر فعال هستند
و پلیس از طری��ق آن نظارت و رصد ترافیکی
میکند .وی با بیان اینکه هماهنگیهای الزم
با مقام��ات قضایی نیز انجام میش��ود ،گفت:
برخی تخلف��ات با جریمه جبران نمیش��ود،
بنابراین اگر میزان تخلف یک راننده باال باشد
خودروی او به مدت  ۲۱روز متوقف میشود و
پس از هماهنگی با مقام قضایی دستورات الزم
اجرا خواهد ش��د .معاون ترافیکی پلیس راهور
تهران در پایان با اشاره به طرحهای گذرگاه عابر
پیاده ،افزایش ایمنی عبور و مرور موتوسیکلت
ش پالکهای مخدوش
و طرح برخورد با پوش 
یا دستکاری پالک گفت :در طرح گذرگاههای
عابر پیاده ،پلیس در تقاطعهای مهم و میادین
مستقر خواهد ش��د تا نظارتی بر نحوه عبور و
مرور داش��ته باشد .در حال حاضر در  ۱۰نقطه
از س��طح ش��هر تهران این طرح اجرا میشود.
افزایش ایمنی عبور و مرور موتوسیکلتسواران
در س��ال  ۹۸به تالش بیشتری نیاز دارد .طرح
برخورد با پوشش پالک ،پالکهای مخدوش و
دس��تکاری در پالک از دیگر برنامههای پلیس
است.

