ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ؛ ﻣﯿﺰان
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺑﻮق زدن ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ اﻣﻮاج ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و
ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص اﺧﺘﻼل در اﻋﺼﺎب ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورد .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﺪا ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺣﻞ
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اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻬﺮان در ﺻﺪر آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺮار دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮدد روزاﻧﻪ ﺣﺪود
ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺪای ﺑﻮق و دزدﮔﯿﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺻﺪای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ روزﻣﺮه ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﺳﮑﻮت
ﯾﮏ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺧﺪا ﮐﺮﻣﯽ »آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب و روان اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد«.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮرا ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ» :ﮐﻤﯿﺘﻪای در ﺷﻮرا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
در ﺣﻮزه ﺗﻌﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺒﻠﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮا ﻗﺮار
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ«.
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در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ،ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮق زدنﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎز دادن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ۳۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮق زدن ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﮐﺪ ﺗﺨﻠﻔﯽ  ،۲۱۲۴ﺑﻮق زدن در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﯾﺎ ﺑﻮق زدن ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دارد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﻮق زدن ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻮق زدن ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺑﻮق زدن
ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮق زدن ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻼم و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دارد.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﯾﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻮق زدن ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺷﻮرا ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻓﺰود» :ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﮐﺎر و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺻﻮﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ
ازﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :آﻟﻮدﮔﯽ
ﺻﻮﺗﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ،روح و روان ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

