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گـــزارش

دادســتان عمومی و انقالب استان كرمانشــاه جزئيات قتل محيط  بان كرمانشاهی به 
دست پدر مقتول را تشريح كرد.

»شــهرام كرمی« با اشاره به قتل محيط بان كرمانشاهی توسط پدر مقتول اظهار داشت: 
ســاعت 11:44 پيش از ظهر روز 22 مرداد به محض خروج »برومند نجفی« محيط بان 
متهم از مجتمع دادسرای اطفال كرمانشاه، يکی از نزديکان مقتول با تبر به سمت سرباز 
زندان كه قاتل را همراهی می كرد حمله ور شــده و او را از ناحيه دست مجروح می كند. 
دادستان عمومی و انقالب استان كرمانشاه افزود: در اين هنگام، پدر مقتول كه از قبل در 
بيرون از محوطه دادگاه كمين كرده بود، بيرون آمده و هشت گلوله از اسلحه كالشينکف 
به سمت محيط بان شليك می كند كه سه گلوله آن به وی اصابت كرده و باعث مرگ او 
می شود. كرمی گفت: پدر مقتول و كسی كه او را در اين ماجرای خونين همراهی می كرد، 
متواری شده اند كه دستورات الزم به ضابطين قضايی جهت دستگيری متهمين صادر شد. 

تالش پليس برای دستگيری عامالن قتل وی كه ظهر روز شنبه اتفاق افتاد، ادامه دارد.

 جزئیات قتل محیط  بان کرمانشاهی 
با ۸ گلوله اسلحه کالش

قانونبرزمینماندهممنوعیتفروشسیگاربهزیر18سالهها  چرا دوچرخه سواری در تهران 
رونق نمی گیرد؟

مدير گروه مطالعات حمــل و نقل و ترافيك مركز 
مطالعات و برنامه ريزی شــهر تهران گفت: وجود 
موانعی به غير از عدم دسترسی به دوچرخه و خط 
ويژه باعث شــده است، مسيرهای موجود دوچرخه 
ســواری به محل تــردد و پارك موتورســيکلت و 

خودرو تبديل شود.
ســازمان حمل ونقــل و ترافيك شــهرداری تهران 
با همــکاری برخی نهادها و شــركت های دولتی و 
خصوصــی، به منظــور كنترل آلودگــی و ترافيك 
پايتخت، و در راستای ايجاد فرهنگ سازی مناسب 
برای اســتفاده از دوچرخه، به عنوان وســيله نقليه 
كارآمد در بين شــهروندان قدم هايی برداشته است 
اما بــا وجود تالش هايــی كه در جهــت تدوين و 
اجرای سند توسعه دوچرخه سواری شهر تهران در 
سال های اخير صورت گرفته است، به نظر می رسد 
اســتفاده از دوچرخه به عنوان يك وسيله نقليه در 
پايتخت، هنوز در بين عموم مردم همه گير نشــده 
است. اين مســاله نيازمند يك آسيب شناسی است 
اينکه چرا دوچرخه سواری در شهر تهران مورد اقبال 
واقع نشده و چه راه كارهايی برای ترغيب شهروندان 

تهرانی به اين مد حمل و نقلی وجود دارد.
يکی از مهم ترين اهداف سند توسعه دوچرخه سواری 
در شهر تهران، ايجاد شبکه ای گسترده از مسيرهای 
مشخص شده در جهت سهولت تردد با دوچرخه است. 
نتايج كمی به دســت آمده از سند توسعه دوچرخه 
سواری شهر تهران حاكی از آن است كه شهر تهران 
به حدود 900 كيلومتر مسير دوچرخه نيازمند است 
كه از اين مقدار ايجاد 550 كيلومتر تا ســال 1401 
به عنوان هدف قرار داده شــده، تحقق بخشيدن به 
اين چشــم انداز، نيازمند برنامه ريزی دقيق و صرف 
زمان است، البته تاكنون اقداماتی در جهت پيشبرد 
اهداف تعيين شده انجام شده است. پيام معينی، مدير 
گروه مطالعات حمل و نقل و ترافيك مركز مطالعات 
و برنامه ريزی شــهر تهران در گفــت و گو با فارس 
در اين باره گفت: سند توسعه دوچرخه سواری تهران 
كه در ســال 97 با هدف افزايش ســهم دوچرخه از 
ترددهای شهری از 0/3 درصد به 1/5 درصد) از 58 
هزار سفر به 310 هزار سفر در روز ( در طی 5 سال 
تدوين شده اســت، يکی از چندين سند برنامه ريزی 
كالن برای شــهر تهران اســت كه هدف آن توسعه 

دوچرخه سواری شهری است.
مدير گروه مطالعات حمــل و نقل و ترافيك مركز 
مطالعات و برنامه ريزی شــهر تهران با بيان اينکه 
فراز و نشيب در توجه و برنامه ريزی برای دوچرخه 
يکی از داليلی است كه باعث شده تا كنون ارزيابی 
منســجمی از تاثيرگذاری اقدامات انجام شــده در 
خصوص توســعه دوچرخه ســواری در شهر تهران 
صورت نگيرد. اظهار داشــت: در حالی كه چندين 
سال از ابالغ ســند و اجرای بخشی از راهکارهای 
پيشنهادی آن می گذرد به نظر می رسد اهداف سند 
محقق نشــده و علی رغم ايجاد خطوط ويژه و ارائه 
تسهيالت مربوطه، افراد زيادی با دوچرخه در اين 
خطوط تردد نمی كنند. وی در ادامه تشــريح كرد: 
با در نظر گرفتن تعداد شــهروندان دارای دوچرخه 
)مالکيت شــخصی دوچرخه( و همچنين شــبکه 
معابــر موجود )بدون وجود خط ويژه دوچرخه( در 
ســال های قبل از تهيه و اجرای اين ســند، نشانه 
ای مبنی بر تمايل باال به اســتفاده از دوچرخه در 
ســفرهای روزانه مشاهده نشــده بود، اين موضوع 
نشــان دهنده وجود موانعی غير از عدم دسترسی 
به دوچرخه و فقدان خط ويژه دوچرخه اســت، از 
اين رو اقدامات انجام شــده فاقد تاثير مورد انتظار 
بوده است و مسيرهای ايجاد شده نهايتاً به منظور 
تردد و پارك موتورسيکلت و بعضاً پارك خودروها 

مورد استفاده قرار می گيرد.
معينی با اشــاره به اينکه اقداماتی بايد در راستای 
ايجــاد مطلوبيت از زاويه ديد شــهروندان صورت 
گيرد ، گفت، صرف ايجاد زير ســاخت بدون تامين 
نظر گــروه هدف باعث تغيير انتخاب نوع وســيله 

نقليه برای سفر درون شهری نخواهد شد.
وی ادامه داد: به همين علت فارغ از تقســيم بندی 
جغرافيايی مناطق 22 گانه شهرداری، پهنه بندی 
شــهر و شناسايی مســيرهای پر تقاضای هر پهنه 
جهت تخصيص منابع بايد با در نظر گرفتن شرايط 
حاكــم بر آن صورت گيرد و ايجاد شــبکه خطوط 
دوچرخــه بين نقاط پرتردد و ارائه تســهيالت در 
اين بستر الزاماً منطبق با نيازهای گروه های هدف 
نخواهــد بود. مدير گروه مطالعــات حمل و نقل و 
ترافيك مركز مطالعات و برنامه ريزی شــهر تهران  
يادآور شــد: مطالعه، برنامه ريزی و مديريت طرح 
افزايش اســتفاده شهروندان از دوچرخه می بايست 
فرا منطقه ای و يکپارچه و توســط ستادی متمركز 
صورت پذيرد و اساساً چشم انداز ايجاد يك شبکه 
گسترده و متصل به هم دوچرخه در كل شهر تهران 
كارآمد نخواهد بود. معينی گفت: بديهی اســت در 
صورت وجود اراده مديريتی الزم به منظور افزايش 
ســهم دوچرخه و همچنين تقاضای باالی استفاده 
از دوچرخه از سوی شهروندان می بايست علی رغم 
چالش های احتمالی پيش رو، در مسيرهای پرتردد 
فضای اختصــاص يافته به وســايل نقليه موتوری 

كاهش يافته و خط ويژه دوچرخه اختصاص يابد.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در آغاز راه توسعه 
حمل و نقل پاك در شهر تهران می بايست اقدامات 
اجرايــی و نتايج آن رصد شــده و پس از اطمينان 
از ســودمند بودن اقدام و استقبال از آنها گسترش 
يابد. در حالی كه در ســالهای گذشــته در موارد 
متعددی پس از خشــکه چينــی طرح و علی رغم 
عدم استقبال از آن نسبت به تثبيت خطوط ويژه و 

توسعه آن اقدام شد.

دریچــــه

قـرار بود از سـال 87 فروش سـيگار حتی بـه صورت نخی 
بـه زيـر 18 سـاله ها ممنوع باشـد اما با گذشـت 14 سـال 
از تصويـب ايـن قانـون همچنـان شـاهد فروش سـيگار به 
ايـن افـراد هسـتيم چـرا كـه هيـچ نظارتـی بـر ايـن فعل 

. نيست
بـه رغم آنکـه ماده 9 اليحـه قانون جامع كنتـرل و مبارزه 
ملـی بـا دخانيـات، صراحتـاً فروش مـواد دخانی توسـط و 
بـه افـراد زيـر 18 سـال را ممنـوع می دانـد امـا كمـاكان 
نظـارت و دخالتـی در ايـن بـا ره توسـط مراجـع و مراكـز 

نمی شـود. اعمال  دولتـی 
قـرار بـود ايـن قانـون از بهمـن مـاه سـال 87 اجـرا شـود 
امـا مشـاهدات مهـر نشـان می دهـد اجـرای اين قانـون به 
دسـت فراموشـی سپرده شـده اسـت و اين در حالی است 
كـه مصـرف مـواد دخانـی در كشـور مـدام رو بـه افزايش 
اسـت و كارشناسـان حـوزه سـالمت از ايـن وضعيـت بـه 

عنـوان زنـگ هشـدار يـاد می كنند.

 اپلیکیشن های فروش اقالم سوپرمارکتی
تسهیل کننده فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال

فـروش اينترنتـی و آنالين محصوالت سـوپرماركتی و نبود 
نظـارت بـه اين اپليکيشـن ها و بسـترهای خريـد و فروش 
سـبب شـده اسـت تـا در كنـار اقـالم سـوپرماركتی بتوان 
بـه راحتـی سـيگار خريـداری كـرد و قانـون منـع فـروش 
دخانيـات بـه افراد زيـر 18 سـال را به سـخره گرفت؛ اين 
در حالـی اسـت كه مـاده 2 قانون جامع كنتـرل دخانيات، 
تبليغـات محصـوالت دخانـی را ممنـوع اعـالم كـرده و در 
صـورت وجـود ايـن تبليغـات دسـتگاه های قضائـی بايـد 
بـا آنهـا برخـورد كننـد و البتـه مسـئوليت رسـيدگی بـه 

تبليغـات اينترنتـی بـر عهـده پليس فتا اسـت.
حسـن آذری پـور كـه در سـال 96 عضـو كميته كشـوری 
كنتـرل دخانيـات بـود بـا عنـوان ايـن مطلب كه »سـيگار 
تنهـا مـاده اعتيـادآوری اسـت كـه بـه طـور قانونـی در 
دسـترس همـگان قـرار دارد« گفـت: در دسـترس بودن و 

قيمـت ارزان آن، يکـی از مهمتريـن فاكتورهايی اسـت كه 
باعـث تسـهيل در مصـرف سـيگار می شـود.

ممنوعیت فروش سیگار در شعاع ۱۰۰ متری 
مدارس به فراموشی سپرده شده 

ممنوعيـت فـروش سـيگار در شـعاع 100 متـری مـدارس 
از ديگـر بندهـای قانـون جامـع كنتـرل و مبـارزه ملـی بـا 
دخانيـات اسـت كـه ايـن موضوع نيـز همچـون ممنوعيت 
فـروش سـيگار به افـراد زير 18 سـال فعاًل قابليـت اجرايی 
نيافتـه و مسـئوالن وزارت بهداشـت نتوانسـته انـد اقـدام 
عاجلـی در ايـن زمينه بـه عمل آورند. هر چنـد اجرای اين 
قوانيـن بايد با همکاری دسـتگاه های قضائـی، انتظامی كل 
كشـور و... اجـرا شـود امـا نکتـه قابـل توجه اين اسـت كه 
وزارت بهداشـت متولـی اصلـی در بحـث مبـارزه با مصرف 
دخانيـات محسـوب می شـود. سـردار مهـدی حاجيـان در 
پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اينکـه چـرا پليـس نظارتی بر 

فـروش سـيگار بـه افـراد زيـر 18 سـال نـدارد، گفـت: در 
قانـون ذكر شـده اسـت كـه اتحاديه ها مسـئول نظـارت بر 
اصنـاف خودشـان هسـتند و مـاده 27 و 28 قانـون نظـام 
صنفـی هـم ايـن تکليـف را صراحتاً مشـخص كرده اسـت.

اتحادیه باید کتباً از پلیس درخواست کند 
وی بـا اشـاره به اينکـه پليس بنا به درخواسـت و نامه كتبی 
اتحاديـه بـه موضـوع فـروش سـيگار به افـراد زير 18 سـال 
ورود می كنـد، گفـت: البتـه مـا مانعی بـرای نظـارت نداريم 
امـا بايـد بگويـم كـه وظيفه نظـارت بر فـروش مـواد دخانی 
بـه افـراد زيـر 18 سـال بر عهـده اتحاديه ها اسـت نه پليس.

در هـر حـال ممنوعيـت فـروش سـيگار بـه افـراد زير 18 
سـال و ممنوعيـت عرضـه سـيگار در شـعاع 100 متـری 
مـدارس بـه همـراه موضـوع جمـع آوری قليان هـا از قهوه 
خانه هـا و سـفره خانه هـا، از جملـه موضوعاتـی اسـت كـه 

فعـاًل هيـچ خبـری از اجـرای آنها نيسـت.

نايب رييس انجمن داروســازان ايران از پرداخت مطالبات داروخانه ها از ســوی 
ســازمان های بيمه گر خبر داد و در عين حال درباره بروز برخی اشــتباهات در 
نسخه نويســی پزشکان )در نسخه نويســی الکترونيك(، گفت: نسخه نويسی بايد 
متناســب با تخصص پزشك انجام شود و در عين حال داروخانه ها هم بايد روی 

نسخ نظارت داشته باشند.
دكتر ســيد علی فاطمی در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت پرداخت مطالبات 
داروخانه ها، گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از مطالبات از سوی سازمان های 
بيمه گر پرداخت شده است. بايد توجه كرد سازمان تامين اجتماعی بدهی بااليی 
را به داروخانه ها داشت و از مهر ماه سال گذشته مطالبات داروخانه ها را نپرداخته 
بود، اما در حال حاضر مطالبات را از مهر ســال گذشته تا ارديبهشت ماه امسال 
كه حدود هشت ماه می شود را به صورت يکجا پرداخت كرد. بدهی بيمه سالمت 
كمتر و حدود ســه ماه بود كه اين سازمان هم تا پايان تير ماه طلب داروخانه ها 

را پرداخت كرد.
وی با بيان اينکه اميدواريم پرداخت مطالبات داروخانه ها ديگر بيشــتر از دو ماه 
طول نکشــد، افزود: در قالب طرح داروياری نيز سازمان بيمه سالمت بخشی از 
مطالبات را در تير ماه پرداخت كرده اســت، اما ســازمان تامين اجتمای در اين 

زمينه پرداختی نداشته است.

وضعیت دارورسانی به مردم با اجرای دارویاری
فاطمــی با بيان اينکه در قالب طرح دارويــاری چالش جدی وجود ندارد، گفت: 
در حال حاضر دارورســانی به مردم دچار اختالل نشده است. در يك هفته آغاز 
طرح مشــکالتی در رابطه با ســامانه ای كه برای داروخانه ها در نظر گرفته شده 
بود، وجود داشت، اما اكنون نسبتا فرآيند بهتر است و داروخانه ها مشکل خاصی 
ندارند. در عين حال ســامانه بيمه ها هم متفاوت است. البته يکسری شركت های 
خدمات كامپيوتر كه سيســتم انبارداری و خــروج را هم برای داروخانه ها فراهم 
می كنند، هماهنگی هايی را با ســازمان های بيمه گر انجام دادند و در نتيجه نياز 
نيســت داروخانه ها الزاما سراغ همه ســامانه ها روند. اين كار را بخش خصوصی 
انجام داده است. در حالی كه ما انتظار داشتيم اين يکپارچه سازی در قالب پرونده 

الکترونيك ســالمت اتفاق می افتاد كه انجام نشد. اكنون بسياری از شركت های 
نرم افزاری واســط های نرم افزاری فراهم كردند كه مجبور نباشــيم سراغ چندين 
سامانه بيمه رويم. البته در ابتدای طرح داروياری مجبور بوديم كه از سايت خود 

سازمان های بيمه گر تاييد الزم را دريافت كنيم.
وی در ادامه درباره نسخه نويسی اشتباه در قالب نسخه نويسی الکترونيك، گفت: 
گاهی ممکن است پزشك نسخه ای را اشــتباه نوشته باشد، اما خود داروساز در 
داروخانــه مجددا نســخه را چك می كند. به عنوان مثال همکار دندان پزشــکی 
بودند كه به اشــتباه دارويی را كه انتخاب كرده بودند، داروی آريتمی قلبی بوده 
و اگر بيمار آن را مصرف می كرد، دچار مشــکل می شــد. در اينجا خود داروساز 
زمانی كه داشت نســخه را چك می كرد، متوجه شد كه اين دارو اصال به نسخه 
دندان پزشــکی نمی خورد يــا مثال به جای اينکه كورتون پنــج را انتخاب كنند، 
بــرای كودك 50 را انتخاب كرده بودند كه دز بااليی اســت. وظيفه داروســاز و 
داروخانه همين است كه نسخه ای كه از سوی پزشك می آيد، متناسب با وضعيت 
بيمار و تخصص پزشــك بسنجند و بررســی كنند كه ممکن است اشتباهی در 

نسخه نويسی رخ داده باشد يا خير.
فاطمی ادامه داد: با اين حال اين ريسك همچنان وجود دارد و برخی از پزشکان 
ممکن اســت دارويی را به اشتباه وارد كنند يا اينکه برخی پزشکان هنوز نسخه 
را به دســت منشی می دهند تا برای بيمار نسخه بنويسد. برای اينکه اين ريسك 
به حداقل برســد، بايد چند اقدام انجام شــود، اوال نسخه نويســی بايد متناسب 
با تخصص پزشــك انجام شود؛ به طوری كه شــركت های نرم افزاری در نرم افزار 
متناسب با تخصص پزشــك داروها را فيلتر كنند. بايد تعريف شود كه پزشکان 
بر اســاس تخصص شــان چه داروهايی را می توانند تجويز كننــد. البته قرار بود 
كه موضوع از ســوی بيمه ها برطرف شــود تا هر تخصصی نتواند برخی داروها را 
انتخاب كند و سيستم هوشمند باشد و آالرم دهد تا پزشك متوجه شود كه فالن 

دارو با تخصصش ارتباطی ندارد. در حال حاضر اين فيلترگذاری برای برخی اقالم 
دارويی انجام شده است.

وی افزود: در عين حال داروخانه ها هم بايد روی نســخ نظارت داشــته باشــند. 
نســخه الکترونيك مزايای بسيار زيادی دارد، اما يکسری معايب مانند اشتباه در 
انتخاب دارو هم دارد. اين اشتباه هم می تواند در يك بيمار كودك، بيمار بدحال 
و... منجر به مرگش شــود. بنابراين هم پزشکان و هم داروخانه ها بايد دقت كنند 
و شــركت های نرم افزاری هم فيلترهای الزم را متناســب با تخصص پزشــك يا 
حتی ســن بيمار در نظر بگيرد تا در صورت اشتباه پزشك، هشدار دهد. در عين 
حال پزشــکان نبايد نسخه نويسی را به منشی واگذار كنند و داروخانه ها نيز بايد 
با دقت نســخ را بررسی كنند و پزشــك داروخانه هم بر روی نسخ نظارت كافی 

داشته باشد.
فاطمی درباره وضعيت كمبودهای دارويی نيز گفت: كمبودهای دارويی كماكان 
وجود دارد و گشايش محسوسی هم برای داروخانه يا بيماران ايجاد نشده است، 
اما وضعيت باثباتی شــده و آنطور نيست كه بگوييم وضعيت رو به وخامت است، 
 امــا كمبودها همچنان وجود دارد. به عنــوان مثال به دليل موج جديد اُميکرون 
برخی آنتی بيوتيك ها، شــربت هايی كه برای كودكان اســتفاده می شود،  برخی 
ســرم ها و ... دچار كمبودهايی اســت. اميدواريم اين وضعيت در دو ماه آينده رو 
بــه بهبود رود. وی با بيان اينکه اين كمبودهــا هم در داروهای داخلی و هم در 
داروهای وارداتی ديده می شــود، گفت: داروهــای بيماران خاص عمدتا خارجی 
هستند كه وارد طرح داروياری نشــدند و افزايش قيمتی هم نداشتند. در حوزه 
كمبودهای دارويی هم وضعيت سابق وجود دارد. برای ساير بيماران كه داروهای 

ايرانی مصرف می كنند، قرار است كه از شهريور و مهر كمبودها برطرف شود.
فاطمی دربــاره وضعيت پرداخت از جيب مردم بــرای دريافت داروی ايرانی در 
قالب طرح داروياری، گفــت: در حال حاضر مردم در حوزه داروهای ايرانی و در 
قالب طرح داروياری با داشــتن نسخه پزشك نه تنها پرداختی شان افزايش ندارد، 
بلکــه برای برخی داروها مانند داروهای OTC يا 366 قلم دارويی كه قبال تحت 
پوشش بيمه نبودند و اكنون تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند، كاهش قيمت هم 

اتفاق افتاده است.

معضل »اشتباه« در نسخه نویسی الکترونیک

وضعیت کمبودهای دارویی در کشور
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 پالک مخدوشی بیشترین 
تخلف موتورسواران پایتخت

فرمانده يگان عمليات پليس راهور تهران بزرگ با اشــاره 
به تخلفات راكبين موتورســيکلت گفت: افرادی كه پالك 
موتورسيکلت آن ها مخدوش اســت، نبايد در سطح معابر 

تردد كنند.
سرهنگ حميد طريقت با اشــاره به طرح تشديد برخورد 
با تخلفات موتورسيکلت ســواران به ويژه مخدوشی پالك 
در ســطح معابر شــهر تهران، گفت: اين موتورسيکلت ها 
با كفی بــه پاركينگ منتقل و به مراجــع قضايی معرفی 
می شــوند. برابر آيين نامه راهنمايی و رانندگی كه  از سال 
1384 مدون هســت، از ماده 164 تا ماده 172 ، مقررات 
اختصاصی موتورســواران درباره موتورسواران وجود دارد 
كه توصيه می شــود راكبين موتورسيکلت آن ها را مرور  و 

مطالعه كنند.  
وی افزود: ماده 164 اين آيين نامه مقرر كرده كه رانندگان 
و سرنشــينان هر نوع موتور سيکلت )برقی  و ساير ( بايد 
مجهز به كاله ايمنی باشند و در طول مسير از كاله ايمنی  
استفاده كنند. در قانون صراحتا اشاره شده كه سرنشين و 
راننده بايد در طول  مسير از كاله ايمنی استفاده كنند نه 

اينکه كاله را صرفا روی  قاب  كيلومتر  بگذارند.
طريقــت اضافه كرد: ماده 20  قانون رســيدگی  به جرائم 
راهنمايی و رانندگی به 9 مورد از  تخلفات موتورســيکلت 
سواران اشاره كرده كه موتورسيکلت هر راننده ای كه يکی 
از اين موارد را مرتکب شــود، به مدت حداكثر يك هفته 

توقيف می شود. اگر اين اتفاق برای بار دوم بيفتد می تواند 
منجر به توقيف موتورسيکلت وی شود.  

فرمانــده يگان عمليات پليس راهور تهــران بزرگ درباره 
موارد توقيف موتورســيکلت ها گفــت: از  جمله مواردی  
كــه باعث توقيــف موتورســيکلت ها می شــود، حركت 
در پياده روهــا، حركــت در جهت مخالــف، ايجاد عمدی 
صــدای ناهنجار، حمل بار غيرمتعــارف، حركت مارپيچ ، 
تك چــرخ زدن ، عدم اســتفاده از  كاله ايمنی  و حركت 
نکــردن در خطوط  اســت. اگر  راننــده ای  مرتکب  اين 
موارد شــود برای بــار اول يك هفته وســيله وی توقيف 
 و بــرای بــار دوم می توانــد منجر بــه يك مــاه توقيف 

موتورسيکلت شود.  
وی ادامــه داد: بر اســاس بنــد 92 ماده يــك آيين نامه 
راهنمايی و رانندگی مصوب ســال 1384،  موتورسيکلت 
وســيله ای برای حمل انسان اســت و دو يا سه چرخ دارد. 
برخی بارها، باری اســت كه موتورســواران بنا به ضرورت 
حمل می كنند و اما بارهايی كه نامتعارف اســت اما اگر بار 
از حالت متعارف خارج شــود نمی توان آن را جابجا كرد و 

حمل آن با موتورسيکلت ممنوع است.
طريقت بيان كرد: دليل حساسيت پليس راهور درخصوص 
برخــورد با تخلف بــار نامتعارف  بروز ســه موضوع برای 
موتورســواران اســت. اولين مورد حجم زياد بار است كه 
باعث  تركيدگی ناگهانی الستيك  موتور می شود و حادثه 
می آفريند. مورد دوم تضعيف عملکرد ترمزهاســت و باعث 
می شود زمانی  كه موتور سوار  می خواهد موتور را متوقف  
كند اين اتفاق  نيفتد. مورد ســوم نيز از بين رفتن تعادل 
موتورســيکلت است كه باعث می شــود وسيله  به چپ و 

راســت منحرف شده و هم به خود و هم به ديگر خودروها 
آسيب بزند. 

طريقــت در ادامــه درباره تخلفات موتورســواران طی دو 
هفتــه اخير و تخلفــات پالك گفت: بيشــترين تخلفاتی 
كه موتورسواران در سطح شــهر تهران مرتکب می شوند، 
تخلفات پالك اســت. تخلفات پالك شــامل مخدوشی و 

پوشش آن می شود.  
وی افزود: طی دوهفته گذشــته اطالع رسانی الزم درباره 
اســتقرار كفی ها در سطح شــهر  تهران و برخورد بيش از 
پيش با اينگونه تخلفات انجام شد. اين موضوع باعث شد تا 
در اين مدت طی بررسی های  صورت گرفته ، تخلف پالك 

) پوشش، مخدوشی و نداشتن پالك( كمتر رخ دهد.
طريقت گفت: اگر موتور ســيکلتی پالك ندارد و يا پالك 
آن مخدوش اســت و می خواهد وارد راه ها شود، ابتدا بايد 
وضعيت پالكش مشــخص شود و از ورود به سطح معابر با 
چنين وضعيتی خودداری كند تا درگير سير مراحل قانونی 

اين تخلف نشود.
فرمانده يگان عمليات پليس راهور تهران بزرگ در خصوص  
پوشــش و مخدوشی پالك افزود: موتورسيکلت رانندگانی 
كه از  قانون تمکين نمی كنند در دســتور  كار  پليس قرار 
دارد و رانندگان مجرم مراحل قضايی را خواهند گذراند.  

وی گفــت: تخلف پالك برای ايجاد زمينه ارتکاب تخلفات 
ديگر انجام می شود. برای مثال راننده وقتی می خواهد وارد 
خط  ويژه شــود و قبل از آن پالك را می پوشــاند يا آن را 

مخدوش می كند.
طريقت درباره تصادفات فوتی راكبين موتورسيکلت گفت: 
بررسی ها نشان می دهد كه متاسفانه در سه ماهه اول سال 

1401 حــدود 42 درصد از تصادفات فوتی شــهر تهران 
مربوط به موتورسيکلت سواران بوده است.

وی افزود: علت بيشتر تصادفات فوتی موتورسيکلت سواران 
ضربات وارد شــده به سر است كه به علت استفاده نکردن 
از كاله ايمنی اتفاق می افتد. موتورســوار با استفاده نکردن 
از كاله استاندارد ايمنی خود را كاهش داده و در تصادفات 

با واردشدن ضربه سر فوت می شود.
طريقت گفت: بيشــترين تخلفات موتورسواران كه موجب 
تصادفات نيز می شــود تغيير  مسيرهای ناگهانی و حركت 
در خالف مسير است. اين دسته از  تخلفات باعث آمار 42 

درصدی فوتی راكبين موتورسيکلت شده است.  
فرمانده يــگان عمليات پليس راهور تهــران بزرگ افزود: 
متاسفانه آمار تصادفات نشــان می دهد كه سن رانندگان 
در بازه 20 تا 35 ســال اســت و اكثر نيز فاقد گواهينامه 
رانندگــی هســتند. همچنين ايــن افــراد آموزش های 
الزم را نديــده اند، مرتکب تخلفات شــده انــد و آگاهی 
الزم را نيــز دربــاره عواقــب اين نــوع تخلفــات ندارند. 
 درنهايــت اين موارد ســبب ايجــاد آمــار  42 درصدی 

تصادفات می شود.
وی در خصوص اجرای  طــرح موتوريار نيز اظهار كرد: از 
موتورســواران می خواهيم به قوانين و مقررات راهنمايی و 
رانندگی احترام گذاشــته و آن ها را رعايت كنند؛ چرا كه 
در درجه اول تخلف ســبب آســيب رسيدن به خود آن ها 
می شــود و در ادامه با اعمال قانون، موتورسيکلت آن ها به 
كفــی و در نهايت به پاركينگ منتقل خواهد شــد. طرح 
موتوريار از  ســال 1399 تا به امروز در حال اجراست و در 

سطح پايتخت در حال انجام است.


