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گزارش »جوان آنالين«
 از جوالن موتورسواران متخلف در سطح شهر

موتور سواري در تهران 
بي خيال پليس!
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رئيس كل دادگستري تهران خبر داد
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گزارش »جوان آنالين« از جوالن موتورسواران متخلف در سطح شهر

موتور سواري در تهران بي خيال پليس!
 جان��ش را ك��ف دس��تش 

مهسا گربندی
گذاشته و در خيابان ها ويراژ   جوان آنالين

مي ده��د. كاله ايمن��ي كه 
سرش نيست هيچ! وسط اتوبان تك چرخ هم مي زند و 
بادي به غبغب مي اندازد! تصور مي كند كه برنده و قهرمان 
خيابان ها شده و ماشين ها و رهگذران برايش كف و سوت 
مي زنند ام��ا نمي داند كه هر لحظه ممكن  اس��ت جان 
خودش يا يكي از رهگذران خياب��ان را بگيرد! كمي آن 
طرف تر موتورس��واراني هس��تند كه خيابان يك طرفه 
برايشان معنايي ندارد و از جهت خالف خيابان در حال 
حركت هستند؛ پياده رو و ورود ممنوع را هم قرق كرده اند 
و ممنوعيت گردش به چپ و راس��ت را هم نمي دانند. 
برخي از آنها رنگ چراغ قرمز يا سبز برايشان فرقي ندارد 
و چراغ راهنمايي و رانندگي هر رنگي كه باشد، حق تقدم 
با آنهاس��ت و از آن رد مي ش��وند! تمام اين موارد نشان 
مي دهد كه اصال قواني��ن راهنماي��ي و رانندگي براي 

موتورسيكلت ها و راكبان شان صدق نمي كند. 
البته موتورسواران متخلف كمي از پليس يا دوربين هاي 
راهنماي��ي و رانندگي مي ترس��ند اما برخ��ي از آنها با 
مخدوش كردن پالك موتور يا فرار از پياده روها و عبور 
از جدول هاي خيابان همچن��ان از قانون فرار مي كنند 
و به تخلف خود ادامه مي دهن��د. نتيجه تمام اين كارها 
هم وارد ش��دن صدمات جاني و مالي به موتورسواران و 

رهگذران شده است. 
 تصادف يك موتورسوار با مادرم باعث شد كه 

ديگر هيچ وقت نتواند راه برود!
ش��يدا خانمي 41 ساله است كه مس��ئوليت نگهداري 
از م��ادرش را به عهده گرفت��ه. او درب��اره تصادف يك 
موتورس��وار با مادرش ب��ه خبرنگار »ج��وان آنالين« 
مي گويد: »ش��ش ماه پيش بود كه مادرم را به بيرون از 
خانه بردم ت��ا آب و هوايي عوض كن��د. وارد خيابان كه 
شديم و قصد عبور از آن را داشتيم يك موتورسوار كه در 
جهت خالف خيابان حركت مي كرد با مادرم تصادف كرد 

و پايش را شكست.«
او ادامه مي دهد: »موتوري كه مادرم با آن تصادف كرد 
خيلي قديمي بود و شماره پالكش قابل خواندن نبود. هر 
چند كه اهالي محل دنبال موتورسوار رفتند و او را تعقيب 

كردند اما نتوانستند او را بگيرند.«
شيدا به شكستگي پاي مادرش اشاره مي كند و مي گويد: 
»مادرم 70 س��الش اس��ت و بعد از اينكه پايش را گچ 
گرفتند ديگر نتوانس��ت راه برود، حتي او را به جلسات 
فيزيوتراپ��ي هم بردم ام��ا ديگر ق��درت راه رفتن روي 

پاهايش را از دست داده است.«
اين خانم درباره تخلفات موتورسواران كه گاهي صدمات 
جبران ناپذيري را به رهگ��ذران وارد مي كند، مي گويد: 

»يك موتورس��وار از قانون پيروي نمي كند و خسارت 
آن را يك رهگذر بايد بدهد. نمي دانم اين موتورس��وار 
چطور مي خواهد با عذاب وجدان تصادف با يك پيرزن 

كنار بيايد.«
 موتورسواران امان  ما را بريده اند

مريم كه دخترش را كالس تابستانه ثبت نام كرده و او را 
هر روز تا كالس همراهي مي كند از تخلف موتورسواران 
شكايت مي كند و به خبرنگار »جوان آنالين« مي گويد: 
موتورسواران امانم را بريده اند، قبالً براي عبور از خيابان ها 
سمت راست و بعد سمت چپ خود را نگاه مي كردم، اما 
االن از هر طرف موتور رد مي شود و با استرس از خيابان 

رد مي شوم.«
اين مادر كه نگران سالمتي دخترش است، ادامه مي دهد: 
»اينقدر به دخترم تذكر مي دهم كه هر دو طرف خيابان 
را نگاه كند كه خودم خسته شده ام. حتي ديگر پياده رو 
هم به خاطر موتورسواران امن نيست. انگار كه آنها اصاًل 

معني پياده رو يا خيابان ورود ممنوع را نمي دانند!«
 اقدام�ات پلي�س راه�ور ب�راي س�اماندهي 

موتورسواران متخلف
سرهنگ علي اصغر مهري، معاون عمليات ترافيك پليس 
راهور ناجا درباره تخلفات موتورسواران در سطح شهر به 
خبرنگار »جوان آنالين« مي گويد: »اصلي ترين تخلفات 
موتورسيكلت ها مربوط به استفاده نكردن از كاله ايمني، 
ناديده گرفتن ورود ممنوع، تردد و توقف در پياده روها، 
س��وار كردن چند نفر در ترك موتور، حركت در خالف 
جهت مجاز، حرك��ت در خطوط ويژه، حم��ل بارهاي 

نامتعارف و عبور از چراغ قرمز است.«
مع��اون عمليات ترافي��ك پليس راهور ب��ه برخي از 
اقداماتي كه از س��وي پليس راهور براي س��اماندهي 
موتورس��واران متخلف انجام شده اش��اره مي كند و 
مي گويد: »واحدهاي فرهنگي ترافيك ناجا بسته هاي 
آموزش��ي را تهي��ه و آن را توزيع مي كنن��د. در حال 
پيگيری ساماندهي پيك هاي موتوري با همكاران در 
بخش اماكن هستيم تا از طريق صنوف خود مجبور به 
اجراي قانون باشند. با دستگاه قضايي در حال رايزني و 
هماهنگي هستيم تا  موتورسواران متخلف را كه فاقد 
گواهينامه هستند  صرفاً به جزاي نقدي محكوم نكنند 
بلكه آنها را محكوم كنند تا در آموزشگاه هاي رانندگي 
موتورس��يكلت مراجعه كنند و گواهينامه بگيرند. به 
اين ترتيب تعداد موتورسواراني كه گواهينامه ندارند با 

كاهش رو به رو مي شود.«
 فقط وظيفه راهور نيست

س��رهنگ علي اصغر مه��ري مي گوي��د: »آبان ماه 95 
جلس��ه اي با حضور وزير كش��ور برگزار و ب��ه موضوع 
ساماندهي موتورسواران پرداخته شد. بنابراين مصوبه اي 

از سوي شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
ابالغ شد و تمام سازمان هاي مربوط ملزم به اجراي آن 
شدند. در اين زمينه به پليس راهور تأكيد شده برخورد 
جدي تري با موتورس��واران متخلف داش��ته باشند. اما 
يكي از مش��كالت پليس راهور در برخورد با موتورسوار 
متخلف عدم وجود پالك در جلوي موتور است. در اين 
رابطه در مصوبه شوراي عالي ترافيك آمده كه سازمان 
ملي استاندارد به منظور شناس��ايي بهتر موتورسواران 
متخلف در مدت يك ماه، اقدامات صورت گرفته پيرامون 
تعيين ي��ا جانمايي پالك دوم موت��ور در بخش جلوي 
موتورسيكلت را گزارش دهد اما هنوز اين كار به مرحله 

اجرا نرسيده است.«
معاون عملي��ات ترافيك پليس راهور ناجا با اش��اره به 
اين مسئله كه ساماندهي موتورس��واران متخلف فقط 
تنها وظيفه راهور نيست، مي گويد: »در مصوبه شوراي 
عالي ترافيك خطاب به وزارت صنعت آمده كه به منظور 
جلوگيري از سوار شدن سرنشين مازاد بر كارت شناسايي 
موتورسيكلت با همكاري سازمان ملي استاندارد بررسي 
الزم در خصوص ب��از طراحي صندل��ي را انجام دهند. 
همچنين از وزارت ورزش و جوانان خواس��ته ش��ده در 
راس��تاي جلوگيري از انجام حركات نمايشي و تخليه 
هيجانات موتورسيكلت سواران با همكاري استانداري ها 
و بخش خصوصي مقدمات ايجاد پيست موتور سواري 
را در محيط هاي ايمن و كم خطر، ظرف مدت يك سال 

آتي مهيا سازد.«
 بي تأثيري يا بي توجهي به مصوبه شوراي عالي 

ترافيك؟
ارزان ب��ودن موتور، ام��كان درآمدزايي، تردد آس��ان و 
فراهم بودن جاي پارك از جمله عواملي است كه موجب 
افزايش تمايل افراد به موتورس��واري مي شود. از سوي 
ديگر آموزش سريع رانندگي موتور سبب شده بسياري 
از افراد و حتي كساني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند 
نيز موتورس��واري را ياد بگيرند و با آن در س��طح شهر 

ويراژ دهند. 
يك موتورسوار متخلف با موتوري كه ارزش آن 200هزار 
تومان هم نمي شود، در سطح ش��هر جوالن مي دهد و 
ممكن اس��ت كه خودش يا يك رهگذر را به كام مرگ 
بكش��اند. اين در حالي است كه س��ازمان ها و نهادهاي 
مربوط اندر خم مصوبه ش��وراي عالي ترافيك مانده اند 
و مشخص نيست كه چه زماني قرار است با هماهنگي 
و همكاري يكديگر با اين موتورسواران متخلف برخورد 
كنند؟ اميد اس��ت كه اين مصوبه كه در سال 95 ابالغ 
شده است تا چند روز آينده اجرايي شود تا شاهد كاهش 
تخلفات موتور سواران در سطح شهر باشيم و با آرامشي 

نسبي در خيابان ها تردد كنيم. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه 28 مرداد 1397   -    7 ذيحجه 1439

سال بيستم- شماره 5448 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

 85 درصد اسباب بازی ها
 وارداتی است
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   سرپرست دبيرخانه  شورای نظارت بر اسباب بازی در 
گفت وگو با »جوان«: اينكه كااليی در كش��ور چين و به 
سفارش ايران توليد شده باش��د معنايش اين نيست كه 
آن كاال محصول چين اس��ت. ب��رای ايجاد يك محصول 
زمينه های زيادی از ايده پردازی و توليد مفهوم تا بازاريابی 
و فروش مويرگی فراهم می شود تا كاال به محصول تبديل 
شود. بدون اين زمينه ها توليد شكل نمی گيرد. هر چند 

بهتر است توليد كاال هم در داخل كشور انجام شود

س�الروز ش�هادت امام محمد باقر)ع( را تس�ليت مي گوييم

ترک    ها با حذف دالر و شکستن آيفون    ها 
به استقبال تحريم های امريکا رفتند

پاتک لير– روبل
به دالر امريكا
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 همزمان با تهديد مجدد تركيه از سوی رئيس جمهور 
امريكا، تركيه در يك گام عملی در مبادالت خود با روسيه 
دالر را حذف كرد و از ديگر كشور    ها هم خواست كه به اين 

اقدام بپيوندند

محتكران نقره داغ شدند
با محتكران، احتكار كنندگان تهران، ري، كرمان و  ادامه برخورد محكم    در 
اصفهان نقره داغ شدند، با اين حال، به گفته رئيس پليس تهران هزاران انبار كاال 

در جنوب تهران بدون اقدامات نظارتي داريم

را در  پايتخت گراي آن  پليس  احتكار شده اي كه  انبار كاالهاي  از هزاران    
جنوب پايتخت به دستگاه قضايي داده روز گذشته تنها در هاي 9 انبار گشوده و 

كاالهايي به ارزش 320 ميليارد تومان از آنها خارج شد
صفحه 4

 بازي هاي آسيايي 2018 اندونزي، عصر ديروز با برپايي مراسم افتتاحيه به صورت رسمي آغاز به 
كار كرد. ديروز كاروان ورزشي كشورمان با پرچمداري الهه احمدي، بانوي قهرمان تيراندازي ايران 
رژه باشکوه خود را انجام داد و ورزشکاران ايران از امروز رقابت  هاي خود را با حريفان آسيايي براي 
كسب مدال و موفقيت آغاز مي كنند. براساس برنامه اعالم شده، ورزشکاران كشورمان امروز در 
رشته هاي تيراندازي، شنا، تنيس، تکواندو، كشتي آزاد، ووشو، قايقراني روئينگ، شمشيربازي، 

سپك تاكرا، كبدي، سواركاري و واليبال ساحلي به مصاف حريفان خود مي روند| صفحه 13

 سي ان ان:
  بمب امريکايي، قاتل 
40 كودک يمني بود
 ش�بکه خب�ری س�ی ان ان در گزارش�ی اختصاصی 
اعالم كرد كه بمب استفاده ش�ده از سوی ائتالف عربی 
در يم�ن كه ب�ه انهدام ي�ك اتوب�وس مدرس�ه در اين 
كشور و كشته ش�دن 40 دانش آموز منجر شد، ساخت 
امريکا بوده اس�ت. جيم كري بازيگر مش�هور هاليوود 
 نيز با انتش�ار يک�ي از كارتون ه�اي خود توئي�ت كرد:
40كودک بي گناه در اتوبوس�ي در يمن كش�ته شدند.  

متحد ما ، موشك ما ، جنايت ما.

آغاز مدال آوري ايران 
با ووشو، كشتي و تکواندو

 هیچ یک از رهبران در 28 مرداد
مردم را به مقاومت دعوت نكردند!

گفت و گوي »جوان« با دكتر عباس شیبانی

پرداختن به نقش امریكا در كودتا هزینه 
دارد كه خیلي ها اهلش نیستند

گفت وگوي»جوان« با سازنده »آقاي نخست وزير«

تالش برای تطهير 65 سال 
دشمنی امريكا!

در هجدهمين نشست »شنبه هاي انقالب« مطرح شد

ارتقاي 79 پله اي رتبه
 اميد  به زندگي بعد از انقالب 

ویژه 28 مرداد

صفحات 9،5 و16

صفحه 3

  كودتاي 28 مرداد 1332درس هاي زيادي براي جامعه 
امروز ايران دارد چراكه طي 65 سال اخير هيچ گاه توطئه ها و 
دسيسه هاي امريكا عليه ايران و ايراني رو به كاهش نبوده است

رئيس كل دادگستري تهران خبر داد

محكوميت مدير عامل مؤسسه 
ثامن الحجج به حبس طوالني مدت

حکم پرونده مؤسسه مالي اعتباري ثامن الحجج از سوي دادگاه 
  جامعه

 
كيفري يك استان تهران صادر شد. 

غالمحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران به ميزان گفت: بر اساس حكم صادره 
مدير عامل موسسه به حبس طوالني مدت محكوم شده است.  رئيس كل دادگستري استان تهران 
تصريح كرد: حكم صادره از ناحيه دادستان، شكات، متهم و وكيل وي قابل اعتراض است و جزئيات 

موارد اتهامي و ميزان محكوميت پس از قطعي شدن دادنامه اعالم خواهد شد. 

صفحه 15


