ﻋﻤـﺮ ﺑـﺎﻻی  ۲۵ﺳـﺎل ﻣـﺎﺷﯿﻦ آﻻت
راﻫﺪاری در ﻣﺎزﻧﺪران
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :اﺣﻤﺪ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری راهﻫﺎی
اﺳﺘﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺎ ﺑﺎﻻی  ۲۵اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ
در اوج ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻟﻄﻤﺎت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ
ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮐﺎر در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﻣﺎزﻧﺪران،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن را اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ راه و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎدهای دارﯾﻢ
ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻨﺎژ ،ﭘﺮواﻧﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس
رﻓﺎه ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ راﮐﻨﺘﺮل
ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﻬﺖ
و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن

و اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮔﻠﻮﮔﺎه ،ﺳﺎری ،ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ و آﻣﻞ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺶ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺘﺮل و رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻓﺰود :ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزدارﻧﺪه در اﯾﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ و اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﻣﺎزﻧﺪران،ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﺗﺮدد راﮐﺒﯿﻦ
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای،ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎدهای،راﮐﺒﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت زﯾـﺎدی ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﻼه اﯾﻤﻨـﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم و اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﻓﺰود ۲۲۷ :دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻋﺮﺿﯽ اﯾﻤﻦ در ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺗﺮدد
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﺣﺠﻢ ورود و ﺧﺮوج اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺤﻮر را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ
ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی دارد و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺤﻮر ﭘﺮ از زﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ و
رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ اﺷﺎره و ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﻣﺎزﻧﺪران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎدهﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ۴۴۹ :دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻞ ۴۳ ،ﺗﻮﻧﻞ ۲۲ ،راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن
وﺟﻮد دارد و  ۴۰۵دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺑﻮﻟﺪزر ،ﻧﻤﮏ ﭘﺎش،
ﺑﯿﻞ ،ﻟﻮدر و  ..در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻤﮏ و ﻣﺎﺳﻪ در ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮفﮔﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اداره راﻫﺪاری ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از  ۱۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺘﺎن در ﻧﻪ ﻣﺎه ﺳﺎل،
ﻟﮑﻪﮔﯿﺮی و ﺷﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻧﺼﺐ ﮔﺎردرﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ و ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮارﻫﺎی راهﻫﺎی
اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﻧﻪای ﻫﺮاز ،ﮐﻨﺪوان و
ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ و ﮔﺮه،ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﺷﺪ /.ﻣﻬﺮ

