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اخبار

طراح :مجتبی اردشیری

مجیدرنجبر:

متاسفانهدر
کشور و در
شهر تهران
علیرغماینکه
کاهشمناسبی
را در طی دهه
گذشتهداشته،
اما عدد مطلقی
که باقی مانده
است باز زیاد
است
و این بحث ،بحث کشوری است و اکثر شهرهای
ما به دالیل مختلف در انضباط شهری مشکل
دارند ،اما روند را وقتی نگاه میکنیم میبینیم که
ما نسبت به گذشته شرایطمان خیلی فرق کرده،
ولی نسبت به آن چیزی که آمال و آرزوهای ماست
فاصله داریم.
وی بیان کرد :به عنوان مثال در نموداری که پیش
روی داریم از تهران بزرگ از سال  ۱۳۴۵حدود دو
میلیون و هشتصد هزار نفر جمعیت داشتیم و ۸۹۰
هزار دستگاه خودرو داشتیم که همین رنج نشان
میدهد که رشد جمعیت و تعداد خودروها ادامه
داشته است تا اینکه در سال  ۱۳۹۹میرسیم به ۱۳
میلیون جمعیت و  ۸میلیون موتور و خودرو که این

رشد جمعیت در شهرهای مختلف هم اتفاق افتاده
است ،ولی تهران خودش را بیشتر نشان میدهد،
چون پایتخت است و اکثر سازمانها راس آنها در
در تهران هست.
وی گفت :در سال  ۱۳۴۴در آن زمان وضع
رانندگی در شهر تهران تعجب آور است یعنی در
سال  ۱۳۴۴دو میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت
داشته ایم و هشتصد هزار خودرو داشته ایم و این
خیابانها هم همان خیابانها است و همان هسته
مرکزی شهر است و در سال  ۱۳۵۱ – ۱۳۵۰عکس
روزنامه اطالعات نشان میدهد با جمعیت حدود سه
میلیون نفری و تعداد خودروهای یک و نیم میلیونی
خودروها رییس راهنمایی و رانندگی تهران مصاحبه

میکند که ترافیک تهران قاراشمیش است و این رشد
خودرو و رشد جمعیت و سفرها اگر میخواست به
همان شیوه ادامه پیدا کند و انضباط را اگر حاکم
نمیکردند در ادوار گذشته االن در شهر جای زندگی
نبود هرچند هم که االن ما مشکالت زیادی را داریم،
ولی به نسبت گذشته خیلی شرایطمان خوب هست
و بهتر شده است ،اما نسبت به آن چیزی که توقع
داریم وجزء برنامهها و آرزوهایمان است فاصله
داریم.
سردار حمیدی بیان کرد :خیابان ولیعصر (عج) را
در دهه  ۴۰و  ۹۰میبینید تردد بیشتر شده و انضباط
و کارها و اصالحات هندسی که اتفاق افتاده و تغییر
جهتهایی که توسط همکاران من انجام شده است.

دوچرخه سواری در معابر تهران جرات میخواهد
مجید رنجبر گفت :ما امروز شاهدیم در مسیر اختصاصی
دوچرخهها شمار بسیار زیادی از موتورسواران تردد میکنند و
این مساله ایمنی دوچرخه سواران را تهدید میکند .یا برای مثال
شاهدیم بعضی از رانندگان خودروهایشان را در مسیر اختصاصی
دوچرخه پارک میکنند.
مجید رنجبر ،رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور
تهران بزرگ ،درخصوص ضرورت انسان محور شدن سیستم حمل و
نقل عمومی پایتخت به میزان گفت :تمام کارهای جامعه به انسان
بر میگردد ،چون انسان هوشمندترین موجود روی زمین است و
برای همه چیز توان تصمیم گیری دارد .برای همین اقدامات ما باید
به گونهای باشد که خود شهروندان تصمیم بگیرند که پیاده تردد
کنند یا از وسیله نقلیه شخصی یا از حمل و نقل عمومی استفاده
کنند .اما اگر اقدامات و برنامههای ما در زمینه مدیریت حمل و نقل
روند صحیحی نداشته باشد آن شهروندی که مثال میخواهد از نقاط
مرکزی تهران به شرق پایتخت برود با مشکل مواجه خواهد شد.
چون اتوبوس در دسترس نیست یا سر موقع به ایستگاه نمیرسد
و مترو هم بیش از حد شلوغ است و استفاده از آن با مشکالتی
همراه خواهد بود .پس برای این شهروند گزینه بهتر این است که از
خودروی شخصی استفاده کند.
وی ادامه داد :البته تصمیمگیری درباره نحوه تردد با خود این
شهروند است .اما اگر اتوبوسهای شهری سر وقت بیایند ،دسترسی
به مترو به راحتی امکان پذیر باشد و دیگر امکانات مربوط به حمل
و نقل عمومی در وضع مطلوبی باشد در این صورت این شهروند که
خودش تصمیم گیرنده است دست به انتخاب از میان این گزینهها
خواهد زد .ممکن است این شهروند با پای پیاده رفتن را بهتر و
مناسبتر ببیند یا تصمیم بگیرد از وسایل نقلیه عمومی استفاده
کند .اما در هر صورت ما نباید شهروندان را مجبور به استفاده از

افقی:
-1مهمترین اتفاق سینمایی این روزهای کشور که در اصفهان ،تهران و چند استان
ایران ،در حال برگزاری است  -2حرف دهنکجی – پس از انسان ،باهوشترین جاندار
جهان است – اصل و بنیان  -3شایسته – بقیه و تتمه – یار لورل  -4شخصی که
آشکارا گناه میکند و عمال از تحت اطاعت و اوامر الهی خارج شده است – شهر
کریمه اهلبیت « -سفید» آذری  -رونده  -5نوعی شیرینی که معموال از مواد پرکننده
برای پوشش آن استفاده میشود – هریسه – از نشانههای کرونا  -6صدای غرش
– زهرآگین – کناره چیزی  -7همیشگی – طلب و درخواست بنده از خدا – ماتم –
طعم خرمالو  -8علمی که به مطالعه واکنشهای شیمیایی مولکولهای زیستی در
ارگانیسمها میپردازد و از تلفیق زیستشناسی و شیمی ایجاد شده است – رمان
خواندنی «مارک تواین»  -9تیر پیکاندار – عجله و شتاب – سختی زیاد  -خوشحالی
 -10اجل – اسباب زندگی – شاخهای از کاراته  -11بازی محبوب کودکان  -نام اولین
صورت از صور هشتگانه حروف جمل  -دخمه  -12آهو – بدی – تعجب خانمانه –
فرزند اسب نر و خر ماده  -13مقامات این کشور اعالم کردند سه تن از اعضای سفارت
آمریکا باید خاک این سرزمین را ترک کنند  -گلی خوشبو به رنگ سفید یا زرد یا کبود
که در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا میشوند  -فلز چهره  -14هر چیز اهلی و
بدون خطر – مستمر « -بله» روسی  -15بازیگر پیشکسوت سینما ،تئاتر و تلویزیون
کشورمان که روز گذشته بر اثر عوارض بیماری کرونا ،دار فانی را وداع گفت.
عمودی:
 -1از کهنترین تمدنهای بشری که آثار خطی بهدستآمده از این تمدن ،قبل
از خط میخی کشف شده در بینالنهرین است – از مراتب علمی آموزشوپرورش
که باالتر از مرتبه آموزگاری و پایینتر از مدرسی است  -چهارضلعی منتظم  -2بیان
سلیس – حضور ندارد – نامی پسرانه  -3صدایی که از دو یا چند کانال صوتی مستقل
تشکیل شده و مانند شنیدن صداهای طبیعی توسط گوش انسان ،هنگام پخش این
حس را القاء میکند  -به یکدیگر یارى رساندن و دیگران را در دسترنج و حاصل
تالشهاى خود ،شریک ساختن  -4دوستی – چهارمین شهر بزرگ استان مازندران
– نام زنانه فرنگی  -5درد و رنج – سطح – ورزشی متشکل از تمرین ذهنی و جسمی
 بخش وسیع خانه  -6دوستی – زخم چرکین « -پنج» آذری – فرمان خودرو  -7هیمه– تالش – اجراکننده برنامه  -8نابودی – پرنده سعادت – توشه مسافر  -یکای مقاومت
الکتریکی  -9نقاش اسپانیایی سبک سوررئالیسم و خالق «تداوم حافظه»  -رودخانه
ساری  -حنا  -10تنپرور – استفراغ – ننگ – بام دنیا  -11نصف «ارومیه» ! – مجبورشده
– فرد و شخص – نهال برنج  -12از انواع دوچرخه  -نوعی برنج دانه بلند که بهطور
سنتی در جنوب آسیا کشت میشود – خدای درویش  -13گوناگون و متفاوت – محکم
و پابرجا  -14نام قدیم زاهدان – جذاب  -پیامبر خاورزمین  -15ورمهای قرمز روی
پوست که اغلب ایجاد سوزش و خارش میکنند – تنگدستی و بیچیزی  -کشوری
در آمریکایجنوبی که در گذشته با نام «گینه انگلیس» شناخته میشد.

یک وسیله نقلیه خاص برای ترددهایشان بکنیم .هدف ما باید انجام
اقدامهایی باشد تا تعداد انتخابهای مردم برای تردد و رفت و آمد
را بیشتر و بهتر کنیم.
رنجبر در پاسخ به اینکه در زمینه مهار و مدیریت ترافیک شهری
تهران کدام راه حل میتواند موثرتر باشد گفت :برای مدیریت
ترافیک الزم است تا همه راهها در نظر گرفته شود .مثال در بخش
مرکزی شهر باید پیاده راهها گسترش پیدا بکند .این پیاده راهها هم
باید برای شهروندان آنقدر جذابیت داشته باشد که دیگر دنبال این
نباشند که پنجاه هزار تومان حق طرح ترافیک بدهند تا بتوانند از
خودروی شخصی استفاده کنند و با دردسرهایی مثال برای پیدا
کردن جای پارک مواجه شوند .باید شرایط رفت و آمدها به نحوی
سامان دهی شود که شهروندان به این تصمیم برسند که بخشی از
مسیرشان را با اتوبوس یا مترو بروند و بخشی را هم به صورت پیاده
طی کنند یا با دوچرخه به مقصدشان بروند.
رئیس مرکز کنترل هوشمند پلیس راهور خاطرنشان کرد :در حال
حاضر البته شاهد احداث مسیرهای دوچرخه سواری در معابر
تهران هستیم .اما آیا کسی جرات میکند در خیابان با دوچرخه تردد
کند؟ ما امروز شاهدیم در مسیر اختصاصی دوچرخهها شمار بسیار
زیادی از موتورسواران تردد میکنند و این مساله ایمنی دوچرخه
سواران را تهدید میکند .یا برای مثال شاهدیم بعضی از رانندگان
خودروهایشان را در مسیر اختصاصی دوچرخه پارک میکنند.
علت این کار هم این است که ما با کمبود پارکینگ روبهرو هستیم
و باالخره باید شرایط رانندگان را هم درک کنیم .اگر پارکینگها
وضعیت مطلوبی پیدا بکنند و سیستم حمل و نقل عمومی ما شرایط
بهینهای به خود بگیرد در این صورت میتوانیم به مهار وضع ترافیک
امیدوار باشیم .چون همه این عوامل در کنار هم میتوانند یک وضع
مطلوب را برای ترافیک شهری ما ساماندهی کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه بانوان
بیشتر از آقایان قوانین و مقررات راهنمایی و
رانندگی را رعایت و کمتر دچار سوانح ترافیکی
میشوند ،گفت :بیشترین کسانی که در کشور
در تصادفات رانندگی جان خود را از دست
میدهند افراد  ۱۸تا  ۳۵سال و جامعه فعال
کشور هستند.
به گزارش ایرنا ،سردار سیدکمال هادیانفر روز
دوشنبه در سومین روز از هفته ناجا و در دومین
همایش بانوان فرهنگیار ترافیک افزود :ساالنه
حدود  ۱۶تا  ۱۷هزار نفر در سوانح ترافیکی در
کشور جان خود را از دست می دهند و زیان
مالی ناشی از این حوادث ،معادل هشت درصد
از تولید ناخالص ملی است.
وی ادامه داد :تصادفات از جدی ترین
معضالت کشور است و  ۱۶تا  ۱۷هزار جانباختگان
حوادث ترافیکی برای کشور زیبنده نیست.
هادیانفر افزود :طبق آمارهای به دست آمده،
بانوان بیشتر از آقایان قوانین و مقررات راهنمایی
و رانندگی را رعایت و کمتر دچار سوانح ترافیکی
می شوند.
وی ادامه داد :از سال  ۸۴در پلیس راهور به
یک چالش جدی دست پیدا کردیم و آن این بود
که اگر میخواهیم توسعه انضباط داشته باشیم
باید از ظرفیتهای اجتماعی بهره ببریم.
سهم  ۶۵درصدی مردان و  ۳۵درصدی زنان در
تصادفات
هادیانفر به نقش مادران و همسران در توسعه
آموزش و فرهنگ اشاره کرد و گفت :نقش این
افراد در همه زمینهها انکارناپذیر است آمارها
نشان میدهد که در تصادفات ۶۵ ،درصد
آقایان و فقط  ۳۵درصد خانمها مقصر هستند
و خانمها بیشتر احتیاط کرده و قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند.
 ۳۰دستگاه در حوزه ترافیک مسئولیت دارند
وی درخصوص نقش سایر سازمانهای
مسئول در حوزه ترافیک گفت ۳۰ :دستگاه در
حوزه ترافیک مسئولیت دارند اما تکالیفی که
قانون به عهده آنها گذاشته را کسی مطالبه
نمیکند و جایی پرسیده نمیشود که چه کار
موثری در وظیفهای که در بحث ترافیک به آنها
محول شده انجام داده اند و نیاز است که جامعه
در این خصوص مطالبهگری کند.
به گفته رئیس پلیس راهور ،انضباط در هر
کشور نشانه توسعهیافتگی است و همه نهادها
باید به آن توجه زیادی داشته باشند چراکه یکی
از با ارزشترین کارها استفاده از خانمها در حوزه
انضباط ترافیکی و پیش گیری از تصادفات است.
هفته نیروی انتظامی از  ۱۷مهرماه با شعار
پلیس مقتدر ،قانونمدار و امین مردم آغاز و
 ۲۳مهر ماه با شعار پلیس ،والیتمداری ،حفظ
ارزشها و جامعه ایمانی به پایان میرسد.
براساس روزشمار هفته نیروی انتظامی۱۸ ،
مهر ماه با عنوان پلیس هوشمند ،مشارکت
عمومی ،انضباط اجتماعی و  ۱۹مهر ماه با عنوان
پلیس خدمتگذار ،سرباز فداکار و امنیت پایدار
نامگذاری شده است.
 ۲۰مهر ماه نیز با عنوان پلیس ،امنیت
اقتصادی ،پشتیبانی تولید و مانع زدایی و ۲۱
مهر ماه نیز با عنوان پلیس ،پیشگیری اجتماعی،
آموزش همگانی و امنیت اجتماعی نامگذاری
شده است.
روزهای  ۲۲و  ۲۳مهرماه نیز به ترتیب با عنوان
پلیس ،تالش جهادی ،ایثار و شهادت و پلیس،
والیت مداری ،حفظ ارزش ها و جامعه ایمانی
نامگذاری شده است.
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به گزارش میزان و به نقل از مرکز اطالع رسانی
پلیس راهور تهران بزرگ سردار محمد حسین
حمیدی با عرض تبریک به مناسبت هفته ناجا
گفت :یکی از ماموریتهای اصلی پلیس بحث ارتقاء
ایمنی و انضباط در حوزه ترافیک است.
سردار حمیدی ادامه داد :در حوزه تصادفات که
ضعفهای ایمنی ناشی از ایمنی بحث تصادفات
را به وجود میآورد در صورتی که کنترل نشود چه
در حوزه زیرساختهای مهندسی ترافیک و چه
در خصوص صنعت و قوانین و مقررات میتواند
آسیبهای زیادی را ایجاد کند حوزه تصادفات هست
که متاسفانه در کشور و در شهر تهران علیرغم اینکه
کاهش مناسبی را در طی دهه گذشته داشته ،اما
عدد مطلقی که باقی مانده است باز زیاد است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود :شهر تهران
در ده سال گذشته به عنوان مثال در سال  ۱۳۸۹ما
 ۱۰۵۲نفر در شهر تهران و در یکسال در تصادفات
جان خود را از دست دادهاند.
وی گفت :قدر و سهم ما از تصادفات کل کشور
چهار و نیم نفر بوده است و خب این آن زمان باال
بود و به مرور کاهش پیدا کرد .یعنی سالهای ۱۳۹۰
و  ۱۳۹۱تا سال گذشته یعنی سال  ۱۳۹۹که شاهد
هستیم رسید به  ۵۸۴نفر یعنی تقریبا  ۶۰- ۵۰درصد
تصادفات ما کاهش پیدا کرد علیرغم اینکه رشد
جمعیت و هم رشد سفر و تردد خودروها را داشتیم.
او بیان کرد :سهم ما از چهار و نیم نفر به سه
و نیم نفر رسیده است ،اما باز وقتی نگاه میکنیم
عددی که باقی مانده است  ۶۰۰ – ۵۸۰نفر است.
کارهای زیادی صورت گرفته که پلیس یکی از ارکان
این اقدامات هست اقداماتی که در حوزه اصالحات
هندسی در حوزه ایمنیها و سامانهها تجهیزات،
فرهنگسازی ،اطالع رسانی و اصالح قانون که در
دهه گذشته اتفاق افتاد همه آنها کمک کرد که ما
به این عدد برسیم ،ولی باز جای کار زیاد دارد که
امیدواریم که همه سازمانها عزم خود را جدیتر
کنند و ما شاهد باشیم که در سالهای آینده وقتی
بنده و یا همکاران ما گزارش میدهیم در بخشهای
مختلف توفیقات آنها مستدام باشد.
سردار حمیدی درخصوص تدبیر پلیس برای
انضباط شهری گفت :شهری که سیزده میلیون
جمعیت ثابت و شناور دارد و هشت میلیون موتور
و خودرو دارد و برآوردها نشان میدهد که بیست
میلیون سفر در روز دارد طبعا در حوزه انضباط
میتواند چالش داشته باشد و نه تنها شهر تهران
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فرماندار اندیکا گفت :با توجه به نزدیک شدن به
فصل سرما اولویت در مناطق زلزلهزده اندیکا تأمین
اسکان موقت است.
به گزارش مهر ،فرماندار اندیکا صبح دوشنبه
در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد :بر اساس
ارزیابیهای انجام شده تعداد  ۳۳۰روستای اندیکا
خسارت جدی دیدهاند که از این مجموع  ۳۰روستا
بین  ۹۰ - ۸۰درصد دچار آسیب شدهاند.
امرالله نوذری با اشاره به اینکه ارزیابیهای
مناطق زلزلهزده ادامه دارد ،افزود :بیش از ۴۰۰
منزل نیز نیاز به بازسازی کامل دارند.
وی گفت :با توجه به نزدیک شدن به فصل
سرما تأمین اسکان موقت اولویت اصلی در مناطق
زلزلهزده شهرستان اندیکا است.
فرماندار اندیکا بیان کرد :ضرورت دارد با توجه
به تأمین اسکان موقت در مناطق زلزلهزده ،ستادی
تشکیل تا بهسرعت این موضوع انجام شود.
نوذری با اشاره به پیگیریهای رئیسجمهور،
رئیس مجلس و حضور نماینده ولیفقیه و استاندار
خوزستان و مدیرعامل بنیاد احسان در مناطق
زلزلهزده گفت :امدادگران جمعیت هالل احمر و
گروههای جهادی از همان ساعت اولیه زلزله در
منطقه حضور و اقدام به امدادرسانی کردند و
قرارگاه فنی و مهندسی شهید حاج احمد متوسلیان
و قرارگاه خدمترسانی شهید حسین پور نیز در
منطقه مستقر شدند .وی گفت :شهرستان اندیکا
دچار محرومیت است و نیاز به امکاناتی از جمله
آب شرب ،بیمارستان و راه مناسب است که در این
موضوع اقداماتی در حال انجام که ضرورت دارد
این موضوعات پیگیری و مطالبه گری شود.
بررسی عقبماندگیهای اندیکا
نماینده ٔ مردم مسجدسلیمان ،اللی ،اندیکا و
هفتکل در مجلس شورای اسالمی نیز در این
برنامه گفت :با وقوع زمینلرزه در شهرستان اندیکا
پیگیریهای الزم برای کمکرسانی انجام و رئیس
مجلس شورای اسالمی نیز در تماس تلفنی و نطق
پیش از دستور در مجلس تأکید بر رسیدگی و
کمکرسانی در این مناطق کرد.
علیرضا ورناصری با اشاره به مشکالت مناطق
زلزلهزده افزود :با توجه به گزارشها و پیگیریهای
انجام شده رئیس مجلس به کمیسیونهای
عمران ،تحقیقات و کشاورزی دستور داد ضمن
نظارت بر روند کمکرسانی در مناطق زلزلهزده،
عقبماندگیهای شهرستان اندیکا را نیز مورد
بررسی قرار دهند و هیئتی نیز برای بررسی
موضوعات به این شهرستان سفر خواهد کرد.
وی ادامه داد :شهرستان اندیکا دارای ظرفیتهای
باالیی است که باید برای توسعه این شهرستان از
آنها استفاده شود.

کاهش پنجاه درصدی تصادفات در تهران

 ۱۸تا  ۳۵سالهها بیشترین
جانباختگان تصادفات هستند

حلسودوکو

اولویت مناطق زلزلهزده اندیکا
تأمین اسکان موقت است
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مطرح کرد

دستگیری فروشنده دروغین فروش
بلیط بازی ایران با کره جنوبی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناسایی و
دستگیری عامل تبلیغ دروغین فروش بلیط دیدار
بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ رامین پاشایی در تشریح
این خبر اظهار کرد :بر اساس رصدهای صورت
گرفته در فضای مجازی شخصی که در شبکههای
اجتماعی با تبلیغات مختلف و دروغین ،مدعی
فروش بلیط دیدار بازی فوتبال بین تیم ملی ایران و
کره جنوبی در استادیوم آزادی بود ،مورد شناسایی
قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد :کارشناسان پلیس
فتا پس از اقدامات فنی و تخصصی متهم را احضار
و به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی پرونده
اش معرفی کردند .وی تصریح کرد :خوشبختانه
با اشراف اطالعاتی کارشناسان سایبری ،فرصت
ارتکاب جرم از این فرد کالهبردار گرفته شد و
وی چند ساعت پس از اقدام مجرمانه خود مورد
شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود :متهم در
اعترافات خود اقرار کرد که به قصد کالهبرداری
از هموطنان فروش این بلیطها را حتی تا مبلغ دو
میلیون تومان به طعمههای خود پیشنهاد داده
است.

حوادث

1917

