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 ۶ماه تا یک سال حبس برای مخدوشکنندگان پالک خودرو
طرح تشدید برخورد با ترددهای شبانه در دستور کار قرار دارد

جانشین پلیس راهــور تهران بــزرگ با اشــاره
به رانندگانی که با پوشش و مخدوشی پالک
اقــدام به تــردد در بــازه زمانی منع تــردد شبانه
میکنند ،گفت :برابر ماده  ۷۲۰قانون مجازات
اسالمی مخدوشی و هر گونه تغییر در ارقام
پالک وسیله نقلیه مجازات حبس از شش ماه تا
یکسال را برای متخلفان در پی دارد .به گزارش
پایگاه اطــاع رسانی پلیس ،سید ابوالفضل
مــوســویپــور افـــزود :طــرح تشدید بــرخــورد با
ترددهای شبانه یا همان منع تردد کرونایی در
سطح شهر تهران ،معابر بزرگراهی و برخورد
با رانندگان متخلف در دستور ویژه کار پلیس
راهور تهران بزرگ قرار دارد .وی اظهار کرد:
برخالف تصور برخی شهروندان در خصوص
به ثبت نرسیدن جریمهها به ویژه در این شش

روز تعطیلی ،دوربینها همانند روز نخست و
با اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا فعال است و
رانندگانی که بدون مجوز وارد محدوده شوند،
مــورد اعمال قانون قــرار میگیرند.این مقام
انتظامی از رانندگان تهرانی خواست به علت
شیوع گسترده بیماری کرونا ،از تردد در سطح
شهر و در ساعات اعالمی و رفتن به دورهمیها
و مهمانیها به خاطر حفظ جان خود و دیگران
خودداری کنند .همچنین تردد خود را مدیریت
کنند و به بعد از ساعت ۲۲موکول نکنند.اعمال
محدودیتهای پلیس راه از ساعت  ۱۸روز ۲۸
تیر آغاز و تا  ۷صبح روز چهارم مرداد ادامه دارد؛
همه مجوزهایی که از سوی فرمانداریها صادر
شدهاند لغو شده و تردد ممنوع است .طرح منع
تردد شبانه در معابر پایتخت از ساعت  ۲۲تا ۳

بامداد اجرا میشود.همه ادارات ،سازمانها،
بانکها ،تاالرهای مطالعه کتابخانه ملی ایران،
سالنهای سینما و تئاتر ،بازار تهران و اصناف
در استانهای تهران و البرز از  ۲۹تیرماه تا سوم
مرداد ماه به مدت شش روز تعطیل شد اما بعد از
اعالم خبر تعطیالت ،بسیاری از مسافران راهی
جاده های شمالی شدند!
سرهنگ سید ابوالفضل موسو یپور در گفت
وگو با ایسنا با بیان اینکه اجــرای این طرح تا
هر زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم
کند ،ادامــه خواهد داشــت ،گفت :در تعطیلی
شش روزه پایتخت تنها طرح ترافیک لغو شده
و ربطی به طرح منع تردد شبانه نــدارد .از این
رو دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی ،تردد
غیرمجاز خودروها را ثبت میکنند.

