آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﺑﺎره ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﺑﺰرﮔﺮاه
ﻫﺎ؛ ﺳﺮاﺗﻮ در ﮐﻨﺎر ﻣﮕﺎن و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۷
ﻃﺮح اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ارﺗﻘﺎء اﻧﻀﺒﺎط و اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ  1357دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو و
اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن  52ﻫﺰار ﺧﻮدرو در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ رﻗﻢ ﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﺮح

ﻃﺎﻫﺮ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه و دودزا ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻓﻮق اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﻃﺮح ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر و ﺑﺰرﮔﺮاه و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ ،ﺣﺎدﺛﻪﺳﺎز ،ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺳﺎﮐﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﻓﻨﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼک و دارای ﭘﻼک ﻣﺨﺪوش در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻪ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان
ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻻﯾﯽ ﮐﺸﯽ و
ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﺒﻘﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در ﺣﻮزه اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  70درﺻﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان راﮐﺒﺎن
ﺧﻮدرو و ﻋﺎﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ دو ﻗﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﻣﺎ راﮐﺒﺎن،
راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ و اﯾﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4درﺻﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﺎدف را دارﯾﻢ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻋﺪد راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ از راﮐﺒﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭼﻪ از
ﻋﺎﺑﺮان و راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺷﻬﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن
ﺑﯿﺶ از  13ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪود  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﻠﮑﺖ در آن ﺗﺮدد دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﯿﻦ  3ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮدرو و ﺟﺎده اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و دﻗﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺣﺎﻻ در اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی از
ﺳﺮاﺗﻮﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﮐﻨﺎر رﻧﻮ ﻣﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻠﯿﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

