اﻫـــﺪاء ﮐﻼه اﯾﻤﻨـــﯽ ﺑـــﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﺳـــﻮاران ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـــﺪ در
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ+ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ اﯾـﺎم اﻟﻠـﻪ دﻫـﻪ ﻣﺒـﺎرک ﻓﺠـﺮ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺠﻠﯿـﻞ از
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮاران ﻗﺎﻧﻮﻣﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﻤﻨﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ،ﺗﻌﺪاد  ۵۰ﻓﻘﺮه ﮐﻼه
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺪا ﺷﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻫﺎدﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎن دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات و آﻣﺎر ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺎدﯾﺎن اﻓﺰود :ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ
راﮐﺒﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ و اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ
راﮐﺒﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
وی ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮاران ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ
راﻧﻨﺪه و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دارد و ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﮐﺐ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ،ﻓﻮﺗﯽ و … ﺷﻮد ،ﻟﺬا
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﺻﺪﻣﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻫﺎدﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮔﻮاﻫﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن
ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣـﺎﻧﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳـﻮاران ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪ ﺑﺮﮔـﺰار و
ﻣﻮﺗﻮرﺳـﻮاران ﺑـﺎ داﺷﺘـﻦ ﮐﻼه اﯾﻤﻨـﯽ و رﻋـﺎﯾﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﻠﯿﺲ و رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

