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»هر دو روز، ســه نفــر در حوادث 
رانندگی تهران جان خود را از دســت 

می دهند«.
حوادثی کــه در هفته به مرگ 10، 
در 30 و در سال به مرگ چیزی حدود 
350 شهروند تهرانی منجر می شود. 
مرگ هایی کــه انگار؛ تعــدد و تکرر، 
آن را بــرای همه عادی کرده اســت. 
حوادث تلخی که متهمــان اصلی آن 
موتورسواران هستند؛ چه آنها که خود 
هم جزو این فهرست سیاه می گنجند و 
در این حوادث جان  می بازند، چه آنها که 

عابرانی را تسلیم مرگ می کنند.
دیروز علــی همه خانــی، معاون 
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران هم با اشــاره به این موضوع گله 
کرد که »چرا مرگ شهروندان جدی 
گرفته نمی شــود؟!«. او با بیان اینکه 
بیشتر تلفات منجر به مرگ در پایتخت 
مربوط موتورسیکلت سواران و بعد از 
آن عابرین پیاده بوده است گفت: »گویا 
مردم در خصوص مباحث ترافیکی و 
به خصوص کاهش تخلفات که منجر 
به کاهش تصادفات و در نتیجه تلفات 
می شود، چندان توجه خاصی ندارند. 
مردم حوادثی را که در مقابل چشمشان 

رخ می دهد، جدی نمی گیرند«.
آمارهــا می گوید؛ موتور ســواران 
حدود ۴۶ درصــد از متوفیان حوادث 
رانندگی سطح معابر تهران را تشکیل 
می دهند و البتــه در آمار 3۹ درصدی 

عابرین پیاده هم نقــش قابل توجهی 
ایفا می کنند. در ایــن میان اما آماری 
هم مغفول مانده اســت. جمعیتی که 
به دلیل همین حوادث سالمتی خود را 
از دست می دهند و دچار نقص بدنی و 

معلولیت می شود.
 تصادف، عامل ۴۲ درصد

 ضایعات نخاعی  در ایران 
براســاس اعالم رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور، ســاالنه در 
جاده های کشــور حدود 1۷ هزار نفر 
کشــته و ۲50 هزار نفر آسیب دیده و 
حداقل 10 درصد آنها دچار معلولیت 
می شــوند؛ تصادفاتی که از یک ســو 
خســارت های جبران ناپذیر عاطفی 
و جســمانی در پــی دارد و از ســوی 
دیگر موجب تزلزل کانون خانواده ها 

خواهد شد.
طبق گزارش ســازمان بهزیستی 
نیز به طور متوســط ســاالنه حدود 
۲500 نفــر از افراد در کشــور دچار 
آسیب نخاعی می شــوند که بیش از 
50 درصــد آنها از حــوادث رانندگی 
آســیب می بینند که به نظر می رسد 
عامل بخش قابل توجهــی از آنها هم 

موتورسیکلت باشد.
 فاجعه موتورسواری 

در تهران و ایران
پیــاده رو، چراغ قرمــز، خط ویژه، 
خط کشــی عابرپیاده، حتی پارک ها 
و گاهی پل هوایی. موتور ســیکلت ها 
همه جا هستند و از هر خط ممنوعه ای 
می گذرند. خالف جهت در خیابان   ها 
حرکت می کنند، عابران را می ترسانند، 
حرکات نمایشی انجام می دهند و در هر 

ساعتی از شبانه روز، در هر کوی و برزنی 
صدای زوزه شان را می توان شنید.

سال هاســت بــا وجــود ترافیک 
شــهرهای بزرگ، باال رفتــن هزینه 
ســوخت، اجرای طرح های مختلف 
ترافیکی و قیمت پایین تر موتورسیکلت 
به نسبت خودروســواری، این وسیله 
نقلیه، جایگاه ویژه ای در میان ایرانیان 
پیدا کرده است، به طوری که بر اساس 
آخرین آمار اعالم شده از سوی پلیس؛ 
1۲ میلیون موتورســیکلت در کشور 
وجود دارد که 3 میلیون آن در تهران و 
بیش از یک میلیون آن در محدوده بازار 
و مرکز شهر تهران تردد می کنند. این 
در حالی است که به گفته دبیر شورای 
عالی هماهنگی ترافیک شــهرهای 
کشــور؛ از 1۲میلیون موتورسیکلت 
کشــور، ۷5 درصد آنها هم فرســوده 

هستند. 

در کنار این فرســودگی اگر عدم 
ســخت گیری پلیس در تــردد، عدم 
نظارت دقیق دولت در تولید و عرضه 
با کیفیت و همچنین اقدامات نادرست 
برخی موتورسواران را هم اضافه کنید، 
با فاجعه ای روبرو می شویم که لرزه بر 
اندام هر شهروندی می اندازد. مخصوصا 
آنها که احتماال در شــهرهای بزرگ و 
خیابان های پرتردد، رفت و آمد دارند 
و هر روز پیه این هیوالهای پرسر و صدا 
و دودزا و متخلــف بر تنشــان مالیده 

می شود.
بی توجهی به قانون

یکــی از مهمترین آســیب هایی 
که موتورســیکلت ها متوجه ساکنان 
شهرها و حتی روستاها کرده است، آمار 
باالی تصادفاتی ست که فضای ناامنی 
را برای عبور و مرور عابران و حتی خود 
راکبان این موتور هــا ایجاد می کنند. 
عدم تبعیــت از قوانیــن راهنمایی و 
رانندگــی، ورود به تمامــی فضا های 
شهری تعریف شده برای عابران پیاده 
و عدم استفاده از کاله ایمنی؛ حرکات 
نمایشی آسیب زا و آلودگی صوتی برای 
شهروندان، از جمله مواردی هستند که 
صدمات روحی، جسمی و حتی جانی 

جبران ناپذیری را برای مردم دارد.
یــن بی قانونــی  لبتــه دود ا ا
موتورسواران بیش از هر کس در چشم 
خود آنها می رود. به طوری که براساس 
آخرین آمارها 3 هزار و ۷۴5 موتورسوار 
در سال ۹۷ در حوادث رانندگی جان 
خود را از دست دادند که در سال ۹8 به 
حدود چهار هزار نفر رســید و به گفته 
رئیس اداره تصادفــات پلیس راهور 
فاتب، این آمار در سال ۹۹ هم با افزایش 

۷ درصدی مواجه شد.
 پلیس موتورسواران قانون شکن 

را نادیده می گیرد
اما در این میان آنچه بیشــتر مایه 
تعجب اســت برخورد نه چندان قوی 
پلیس با موتورســواران قانون شــکن 

است.
این در حالی اســت که بر اســاس 
قانون انجام تخلفاتی چون حرکت در 
پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، 
ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار 
غیرمتعارف، حرکات نمایشــی، عدم 
استفاده از کاله ایمنی، تردد در خطوط 
ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت باید 
منجر به توقیف موتورسیکلت  از سوی 
پلیس شــود؛ اما نگاهی به حجم این 
تخلفات در شــهری مثل تهران نشان 
می دهد پلیس در این امر چندان موفق 
نبوده و چه بسا اقدامی هم برای کنترل 

موتورسواران به عمل نمی آورد.
حتی افســران راهنمایی رانندگی 

تهــران بارهــا در جــواب اعتراض 
شهروندان در خصوص عدم برخورد با 
این متخلفان که بعضا جلو چشم پلیس 
اقدام به تخلف می کنند، پاسخ درخوری 
نمی دهند، اما گاهــی اقداماتی مثل 
توقیف موتورسیکلت های و انتقال آنها 
به پارکینگ پلیس هم نتوانسته از انبوه 
این تخلفات کم کند. به طوری که هر از 
گاهی مسئوالن در پلیس راهنمایی و 
رانندگی هم اعالم می کنند که؛ به دلیل 
نبود فرهنگ اســتفاده صحیح از این 
وسیله و قضاوت احساسی شهروندان 
در برخورد پلیس با این قانون شکنان، 
تاکنون تغییر محسوسی در عملکرد 
مالکان و راکبان موتورسیکلت ها ایجاد 

نشده است.
 ســردار علیرضا لطفــی، رئیس 
پلیس آگاهــی تهران بــزرگ در این 
باره گفت: »تاکنون درخصوص عبور 
موتورسیکلت ها از مســیر های خط 
ویــژه اتوبوس های شــهری، برخورد 
صورت گرفته پاسخگو نبوده و همین 
امر موجب اســتمرار ایــن عمل خطا 
شــده به گونه ای که بســیاری از این 
افراد در برابر تذکــر و برخورد پلیس با 
حضورشــان در خطوط ویژه دست به 
مقاومت می زنند، این در حالی است که 
حتی خودرو های پلیس و امدادی نیز با 
شرایط خاص مجاز به ورود به خطوط 
ویژه اتوبوس ها هســتند. با این حال 
برخی شــهروندان با راکبان متخلف 
این موتور هــا در زمان اقــدام قانونی 
پلیس در جمــع آوری موتور هایی که 
فاقد مدارک یا دارای پالک مخدوش 
هســتند، همدردی می کنند و مانع 

انجام کار پلیس می شوند«.
به گفته او شــهروندان باید بدانند 
برخی موتورسواران  با برخورداری از این 
شرایط یعنی پالک مخدوش و مدارک 
هویتی ناقص دست به ارتکاب بسیاری 
از جرایم از جمله کیــف قاپی، موبایل 
قاپی، گــردن بند قاپــی و زورگیری 
می زنند و هیچ سرنخی برای شناسایی 
سارقان به دلیل مخدوش بودن پالک 
یا اوراق مالکیــت و هویتی صاحبان 

موتور ها وجود ندارد.
مقصر اصلی کیست؟

اما در این میان برخی کارشناسان 
مقصــر اصلــی ایــن شــهر ِهــرت 
موتورســواران را نه خــود راکبان که 
مقررات و طرح   های ترافیکی ناکارآمد، 
کمبود وســایل حمل و نقل عمومی، 
ترافیک شــهری و به روز نشده تولید 

موتورسیکلت می دانند.
بر اساس اطالعات شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران، آلودگی صوتی 
در برخی مناطق پایتخــت که تردد 

موتورســیکلت در آنها باالســت، از 
حد اضطرار عبور کرده اســت؛ حدود 
مجاز تراز صدا برای مناطق مسکونی 
در دوره زمانــی روز و شــب به ترتیب 
55 و ۴5 دسی بل اســت. در کنار این 
موضوع مطالعات نشان می دهد اغلب 
موتورسیکلت   های تهران کاربراتوری 
و آلودگی معادل هشــت خــودرو با 

استاندارد یورو چهار دارد.
در کنار این موضوع اگر عدم معاینه 
فنی موتورسیکلت ها و همچنین آزادی 
تردد آنها در محدود مرکزی بسیاری از 
کالنشهرها، عدم توسعه حمل و نقل 
عمومی را نیز اضافــه کنید، خواهید 
دید که دولت بــا قوانین و مقرراتی که 
وضع کرده خود شهر را به دست راکبان 
موتورها داده است. به طوری که حجم 
تردد آنها به قدری در برخی از مناطق 
افزایش یافته که امکان نظارت بر رفتار 
آنها از سوی پلیس وجود ندارد و همین 
موضوع خود سبب ایجاد فرهنگ غلط 

موتورسواری در کشور شده است.
 تکنولوژی های فرهنگ ساز

برخــی کارشناســان شــهری 
معتقدند، اســتفاده از تکنولوژی   های 
به روز می تواند تا حد زیادی از تخلفات 
موتورســواران کم کــرده و فرهنگ 
موتورسواری را در کشور ترمیم کند. 
موسسه تحقیقاتی MIT بررسی های 
گســترده ای در زمینه موتوسیکلت، 
موتورهای برقی و دوچرخه در سراسر 
دنیا انجام داده که آمارهای جالبی نیز به 

همراه داشته است.
براســاس این تحقیقات، افزایش 
استفاده از موتوربرقی در شهرها ضمن 
کاهش حجم تصادفــات، به کاهش 
آلودگی هوا و آلودگی صوتی نیز منجر 
شــده و به دلیل ســرعت کمتر این 
موتورها میزان جرایم را نیز از سوی این 

دسته از وسایل نقلیه کم کرده است.
این در حالی اســت کــه به تازگی 
بعد از ســال ها صحبت در این زمینه 
باالخره دیروز 30 موتورسیکلت های 
برقی هم در ایران رونمایی شدند. هر 
چند بســیاری معتقدند این حرکت 
الک پشــتی حریــف 1۲ میلیــون 

موتورسیکلت کشور نمی شود.

موتورسواران، عامل اصلی مرگ »هر دو روز، سه نفر« در تهران؛

نمایش هر روزه بی قانونی، ناهنجاری، بی مالحظه گی و... در شهر

نشست خبری

وزیر بهداشــت دیــروز وعده داد کــه اگر به 
واکسیناســیون 80 درصد برسیم در مراسمی از 
کسانی که در داخل و خارج وزارت بهداشت به ما 
کمک کردند، تشــکر می کنیم. هر چند او به این 
نکته هم اشاره کرد که »حاال حاالها جشن پایان 
کرونا نخواهیم داشــت و باید عادت کنیم با کرونا 

زندگی کنیم«.
به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی در نخستین 
نشســت خبری خود گفت: در شروع کار با حجم 
باالیی از بیماران روبرو بودیم و چون خودم رئیس 
بیمارستان لبافی نژاد بودم این چیزها را می دیدم. 
حدود50 هزار مبتــال در روز، ۷00 مرگ و حدود 
8000 بستری در آی سی یو داشتیم و یک فاجعه 

ملی در موج پنجم مشاهده کردیم.
 دلیل سیل واکسن در دولت سیزدهم

وی درباره واکسیناســیون نیز افــزود: تعداد 
واکسیناســیون از دی ۹۹ تا تیر 1۴00 تنها پنج 
میلیون واکسن تزریق شده بود. این در حالی بود 
که وقتی کار را شروع کردم هیچ واکسنی نداشتیم 

و همه واکسن ها تزریق شده بود.

وزیر بهداشت ادامه داد: علت رسیدن واکسن، 
تالش رئیس جمهور و یک همدلــی بین وزارت 
خارجه، بانک مرکزی، هالل احمــر و... بود که با 
جلســات منظم همدلی آغاز شد و به سرعت این 
تامین واکسن انجام شد به طوری که خارج از کار 
اداری این کار انجام شد.وی افزود: تا امروز حدود 
150 میلیون دز واکسن وارد کشور شده است که 
حرکت بزرگی است که با بی خوابی همکاران ما در 
تمام نهادها اتفاق افتاد. آنها این زحمت را کشیدند 
تا مردم را نجات دهند تا مرگ و میرها را به عنوان 
فاجعه ملی کاهش دهند و امروز ما ۹5 میلیون دز 

واکسن تزریق کردیم و این خیلی زیاد است.
وضعیت واکسن های داخلی کرونا

وی درباره واکسن های تولید داخل نیز گفت: 
تولید داخلی نیز تضمینی بــرای آینده ما ایجاد 
می کند؛ چراکه کرونا و بیماری های مشابه در آینده 
تهدید هستند و امروز پنج مرکز تولید واکسن ما در 
سطح عالی تایید شدند و به جز برکت، واکسن های 
فخرا، رازی، سیناژن و پاستور نیز تولید داخل اند و 

برای آینده از تولید داخل استفاده می کنیم.

وزیر بهداشــت تاکید کرد: از 150 میلیون دز 
وارد شــده، ۹5 میلیون دز تزریق کردیم و مابقی 
هم ذخیره است و در حال توزیع است. حدود 13 
میلیون دز هم از تولید داخل گرفتیم و 1۲ میلیون 
هم از واکسن های نام برده شده جدید آماده تحویل 
داریم و با حمایت از تولید داخل برای دز ســوم از 
تولیدات داخل اســتفاده کنیم و بــه این ترتیب 

می توانیم اطمینانی از تولید داخل داشته باشیم.
وزیر بهداشــت افزود: در رابطه با تولید داروی 
ضدکرونا در کشــور به خودکفایی رســیدیم و 
3 شــرکت تولید کننده فاویپیراویر و 8 شرکت 

تولیدکننده رمدسیویر داریم
نگرانی از موج ششم

عین اللهی اظهار کرد: کرونا در یک کشور به 
تنهایی ریشه کن نمی شــود و به دلیل ارتباطات 
پدیده جهانی اســت و باید عادت کنیم با کرونا 
زندگی کنیم؛ ولی در عین حال باید مقاومت خود 
را باال ببریم. تاب آوری مردم کم شده که طبیعی 
اســت اما باید عادت کنیم با رعایت پروتکل ها 
زندگی کنیم؛ چون در وسط آتش هستیم و چون 

کشــورهای همجوار ما در موج ششم هستند، 
نگرانیم.

  هزینه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی
 هر بیمار بستری در بیمارستان

عین اللهی گفت: کرونا بــه دلیل هزینه های 
مســتقیمی که دارد، برایمان هزینه بر است؛ به 
طوری که به طور متوســط برای هر بیماری که 
در بیمارستان بستری شود، نزدیک به 30 تا ۴0 

میلیون تومان هزینه مستقیم دارد.
وی ادامه داد: البته مشکل بعدی ما هزینه های 
غیر مستقیم است. اکنون ۴0 درصد درآمدهای 
اختصاصی ما کاهش یافته اســت. متاسفانه به 
دلیل فضاهایی که بعضا ایجاد می کردند که اینجا 

بیمارستان کرونایی اســت و مراجعه نکنید و ...، 
متاسفانه درآمد اختصاصی مان حدود ۴0 درصد 
کاهش یافت، اما اکنون با کم شدن تعداد بیماران 
کرونایی که حدود بین ۶ هزار تا 1۲ هزار است، به 
تدریج بیمارستان های ما دارند وضعیت بهتری 
پیدا می کنند. وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به 
سوالی درباره هزینه های درمان نیز گفت: در بحث 
هزینه های درمان قرار بود پرداخت از جیب  مردم 
به ۲5 درصد برسد. حداکثر کاری که انجام شد، این 
بود که در برهه ای به 3۲ درصد رسیدیم، اما اکنون 
نزدیک ۴5 درصد پرداخت از جیب داریم و حدود 
۲0 درصد از هدفمان دور هستیم که این فشار به 

مردم فشار وارد می شود.

وزیر بهداشت در نخستین نشست خبری:

حاال حاالها جشن پایان کرونا نخواهیم داشت

موتور سواران حدود ۴۶ 
درصد از متوفیان حوادث 

رانندگی سطح معابر تهران 
را تشکیل می دهند و البته 

در آمار ۳۹ درصدی عابرین 
پیاده هم نقش قابل توجهی 

ایفا می کنند

پیاده رو، چراغ قرمز، خط 
ویژه، خط کشی عابرپیاده، 

حتی پارک ها و گاهی پل 
هوایی. موتور سیکلت ها 

همه جا هستند و از هر خط 
ممنوعه ای می گذرند. 

خالف جهت در خیابان   ها 
حرکت می کنند، عابران 
را می ترسانند، حرکات 

نمایشی انجام می دهند و 
در هر ساعتی از شبانه روز، 
در هر کوی و برزنی صدای 
زوزه شان را می توان شنید
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سعیده علیپور

مادر محیط زیست ایران 
درگذشت

مه لقا مالح، ملقب 
به مادر محیط زیست 
ایــران صبــح دیروز 
1۷ آبان مــاه، در 10۴ 
ســالگی درگذشت.او 
در ســال 13۷3 جمعیت زنان مبــارزه با آلودگی 
محیط  زیست را بنیان گذاری کرد و تا آخر عمر به 

فعالیت های زیست محیطی ادامه داد.
    

 اثر کِم بارندگی های اخیر
 در ورودی سد های کشور

معــاون آب و آبفــای وزیــر نیرو گفــت: اثر 
بارندگی های اخیر در ورودی ســد های کشــور 
که حدود 50 درصد آب شــرب را تامین می کند، 
یک درصد بیشتر نبوده اســت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، قاسم تقی زاده خامسی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: متوسط 5۲ ساله ۷ درصد 
کاهش و نسبت به سال گذشته 18۷ درصد افزایش 
را نشان می دهد. با این حال ورودی سدها تنها یک 

درصد بیشتر شده است.
    

 فامیل بازی این بار
 در جهاد کشاورزی

برخــی کارکنــان وزارت جهاد کشــاورزی 
مدعی اند؛ از 13 انتصاب که وزیر جدید انجام داده 
1۲ مورد آن از افراد خارج این وزارتخانه بوده که سه 

مورد از آن ها فامیلی است.
بنابر گزارش دیده بــان ایــران؛ وزارت جهاد 
کشاورزی، هنوز در برابر اعتراض عده ای از کارکنان 
این وزارتخانه به انتصابات سید جواد ساداتی نژاد، 

وزیر جدید، واکنش نشان نداده است.
    

تهرانی ها دارای بیشترین شانس 
قبولی در دانشگاه های برتر

مســئول گروه آموزش عالی مرکز پژوهش های 
مجلس با بیان اینکه بیشــترین شانس قبولی برای 
دانشــگاه های برتر متعلق به داوطلبان بومی استان 
تهران گفت: 80 درصد رشــته های کم متقاضی و 
۶0 درصد رشــته های پرمتقاضی که بومی استانی 
گزینش می شوند برای داوطلبان تهرانی است ، بنابراین 
می بینیم که بومی گزینی به شدت عدالت آموزشی را 
تحت شعاع قرار می دهد.به گزارش ایلنا، یوسف زراعت 
کیش گفت: اکثر دانشگاه های برتر کشور در تهران 
هستند در نتیجه 80 درصد رشته های کم متقاضی 
و ۶0 درصد رشته های پرمتقاضی که بومی استانی 
گزینش می شوند برای داوطلبان تهرانی است. نتیجه 
آنکه آن هایی که در تهران هستند بیشترین ظرفیت و 
شانس را برای قبولی در دانشگاه های مستقر در تهران 

دارند که اکثرا جزو دانشگاه های برتر هستند.
    

هیچ خودروی برقی در کشور 
پالک نشده است

رئیس پلیس راهور ناجا درباره انتشــار خبری 
مبنی بر پالک  شــدن اولین خودروی برقی ایران 
گفت: هیچ خودروی برقی در کشــور پالک نشده 
اســت و آنچه مجوز شــماره گذاری گرفته، اولین 
موتورسیکلت برقی مسقف بوده و من تعجب می کنم 

چگونه برخی از مسئوالن این نکته را بیان کردند.
به گزارش عصرایران، سیدکمال هادیانفر افزود: 
فقط مجوز شماره گذاری 30 دستگاه موتورسیکلت 
برقی مسقف مجاز صادر شده و بنابراین کسی که این 
وسیله را می خرد، باید دارای گواهینامه موتورسیکلت 
باشد و برابر قانون هم این موتورسیکلت حق حضور در 

جاده یا بزرگراه ها را ندارد.
    

 لغو همایش چندهمسری 
در کرج 

برگزاری همایش چندهمسری در کرج لغو شد.
به گــزارش اصالحــات نیــوز، برگزارکننده 
همایش در اینســتاگرامش اعالم کــرده »جذب 
خانم های ایده آل برای زندگی چندهمســری« با 
دســتور دادستانی کرج لغو شــده است.در پوستر 
منتشر شده از این همایش که در روزهای اخیر در 
شبکه های اجتماعی دست به دســت می شد این 
عبارت های عجیب دیده می شد: »چگونگی عاشق 
کردن خانم هــا«، »تربیت خانم ها بــرای زندگی 
چندهمسری« و »آموزش هایی که در اینستاگرام 

نمی توان بیان کرد«!
    

 تجمعات ضد واکسن مورد 
تایید حوزویان نیست 

شــورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه 
علمیه قــم در بیانیه ای تاکید کرد کــه فراخوان و 
تجمعات افــراد معدود علیه واکســن مورد تایید 

حوزه ها و حوزویان نیست.

از گوشه و کنار


