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نظارتپهپادیپلیسبرجادهها

پژو آردی و پراید نباید در جادهها تردد کند
گشــتهای پهپــادی
پلیــس راهــور بــرای کنترل
حادثه رفتــار خطرســاز راننــدگان
متخلــف در  10اســتان
اســتفاده خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار «ایران» ،ســردار
ســید کمــال هادیانفــر ،رئیــس پلیس
راهــور ناجــا صبــح امــروز در رزمایــش
بــزرگ گشــتهای نامحســوس بــا
تأکیــد بــر اینکــه توســعه انضبــاط
ترافیکــی و کاهــش تصادفــات و
جانباختــگان یکــی از جــدی تریــن
اهــداف پلیــس راهــور اســت ،گفــت:
امــروز  44میلیــون راننــده33 ،
میلیــون وســیله نقلیــه ،هــزار و 407
شــهر و  217هــزار کیلومتــر جــاد ه در
کشــور وجــود دارد کــه بــاالی  45هــزار
کیلومتــر از جادههــا اصلــی اســت.
وی افــزود :در همیــن راســتا اســتفاده
از بازرســان و گشـتهای نامحســوس
در دســتور کار پلیــس راهــور قــرار
گرفتــه و در مرحلــه نخســت
 150دســتگاه خــودروی گشــت
نامحســوس بــرای  10اســتان کشــور
کــه بیــش از  56درصــد تصادفــات

زبالهها را
با سطل هوشمند
مهر و موم کنید

را بــه خــود اختصــاص دادهانــد،
اســتفاده میشــود .راننــدگان مــا
شــرطی شــدهاند و بهمحــض رؤیــت
گشــت محســوس ســرعت خــود را
کاهــش داده و پــس از عبــور از آن
دوبــاره ســرعت میگیرنــد .بــه همین
دلیــل اســتفاده از پهپادهــا کــه بتوانند
لحظــه به لحظــه وضعیــت ترافیکی
را گــزارش کننــد ،در دســتور کار اســت.
پهپادهــا براســاس نیــاز پلیــس
اســتفاده میشــود و محدودیتــی
در اســتفاده از آنهــا نداریــم .ایــن
پرنــدگان آهنــی تولیــد داخــل اســت و
از آنهــا بیشــتر در محورهــای شــمالی
کشــور و پرتــردد ماننــد تهــران -
قزویــن  -رشــت ،تهــران  -قــم و
شــمال و جنــوب فــارس و کرمــان
اســتفاده خواهــد شــد.
ëëبســیج دســتگاهها بــرای کاهش
تصادفاتوجانباختگان
هادیانفــر بــا اشــاره بــه ســهم 82
درصــدی بــه چهــار عامــل ســرعت
و ســبقت غیرمجــاز ،عــدم توجــه بــه
جلــو و خســتگی و خوابآلودگــی
در وقــوع تصادفــات ،افــزود :کاهــش

انتقاد رئیس پلیس راهور از خودروسازها

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــا نقــد از خودروســازها گفــت :ســهم خودروســازها در آمــار
تلفــات کــم نیســت .آنهــا ارابــه مــرگ تولیــد میکننــد .خودروســازها بایــد خــودروی
ایمــن تولیــد کــرده و پرایــد و پــژو  RDنبایــد در جادههــای کشــور تــردد کننــد.
وی متذکــر شــد :امــروز ایمنــی خــودرو بایــد ســرلوحه کار باشــد تــا چــه زمانــی پرایــد باید
تولیــد شــود .ایــن خــودرو وســیله تــردد در جادههــا نیســت .در اروپــا تــردد خودروهــای
ســبک در محورهایــی کــه بارندگــی دارنــد ممنــوع اســت امــا متأســفانه تــردد ایــن
خودروهــا در ایــران بــدون محدودیــت انجــام میگیــرد.
آمــار تلفــات تنهــا بــا پلیــس نیســت
و  33دســتگاه در ایــن زمینــه نقــش
دارنــد 6 .درصــد از کشــتههای
تصادفــات رانندگــی در حیــن انتقــال
و  43درصــد از آنهــا در مراکز درمانی

اولیــن ســطل زبالــه کامــاً
اتوماتیــک و هوشــمند جهــان
بــا حســگر مــادون قرمــز
حرکــت دســت کاربــر را
تشــخیص داده و بــه محــض
فناورانه
نزدیــک شــدن بــاز میشــود.
بیتامیرعظیمی پــس از پــر شــدن محفظــه،
خبرنگار
زبالههــا مهــر و مــوم شــده و به
کاربــر تحویــل داده میشــود.
ســطل زبالــه  townewبــا وزنــی برابــر 3.5
کیلوگرم به گونهای هوشــمندانه مشــکل بسیاری
از کاربــران در انتشــار بــوی نامطبــوع در محیــط
آشــپزخانه و نشــت ناگهانــی را حــل و فصــل
کــرده اســت؛ چــرا کــه ایــن سیســتم بــه محــض
قرارگیــری زبالــه درون ســطل ب ـ ه طوراتوماتیــک
بســته شــده و پــس از پــر شــدن محفظــه بــا
بهرهگیــری از چنــد اهــرم ،نایلــون زبالــه را جمــع
کــرده و بــه قــول معــروف مهــر و مــوم کــرده و
تحویــل کاربــر میدهــد .بــه کمــک ایــن قابلیــت

فــوت میکننــد بنابرایــن  49درصــد
کشــتهها مربــوط بــه وزارت بهداشــت
اســت و بایــد کنتــرل توســط وزارت
بهداشــت نیــز صــورت گیــرد.
هادیانفــر اضافــه کــرد :امــروز بایــد

دیگــر کاربــران نیاز بــه تعویض زودهنــگام نایلون
زبالــه را نداشــته و تنهــا بــا قــراردادن  15نایلــون در
محفظــه مخصــوص ،میتــوان بــا خیــال راحــت
زبالههــا را فناورانــه مهــر و مــوم کــرده و از انتشــار
بــوی نامطبــوع و ورود حشــرات مــوذی بــه محیط
اطــراف جلوگیــری کــرد .ایــن ســطل هوشــمند
زبالــه همچنیــن بــا بهرهگیــری از سیســتم مــادون
قرمــز حرکــت دســت کاربــران را تشــخیص داده و
بــه محــض نزدیــک شــدن دســت ،بــاز میشــود.
بــه محــض اتمــام کار و ریختــن زبالههــا نیــز بــه
طــور اتوماتیــک بســته میشــود .در صــورت پــر
شــدن زبالــه ،میتــوان دگمــه ایــن سیســتم را

تمــام دســتگاهها در حــوزه آمــوزش
کمــک کننــد ،بیمــه مرکــزی حاضــر
اســت بــرای جانباختــه از  260تــا 310
میلیــون پرداخــت کنــد امــا کاهــش
کشــته در دســتور کارش نباشــد.

فشــرده و منتظــر مانــد ،چــرا کــه بــه محــض فشــار
دگمــه زبالههــا متراکمتــر شــده و فضــا بــرای
قرارگیــری زبالــه آزاد میشــود .گفتنــی اســت،
ایــن فنــاوری در ظرفیــت  15.5لیتــری طراحــی و
ســاخته شــده و بــه کمــک یــک باتــری قابــل شــارژ
ایفــای وظیفــه میکنــد .باتــری ایــن سیســتم نیــز
بــا هــر بــار شــارژ شــدن بــه مــدت  10ســاعت عمــر
مفیــد دارد در حــال حاضر ســطل زباله هوشــمند
 townewبــا قیمتــی برابــر  70دالر امریــکا در
ســایت اینــدی گوگــو پیــش فــروش میشــود.
پیشبینــی میشــود ایــن فنــاوری تــا مــاه ســپتامبر
 2019بــه بازارهــای جهانــی عرضــه شــود.

