
گزارش روز

افقی: 
1- امروز مصادف اســت با شهادت مظلومانه این یار صدیق 
امام)ره( و انقالب به دست منافقان کوردل- از اعضای اصلی 
دستگاه تنفسی 2- ام البشر- وزیر راه و ترابری دولت باهنر 
که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید 
3- اولین بانوی شهید صدر اسالم- ماده بیهوش کننده- از 
دعاهــای معــروف 4- درختی سایه گســتر- نویســنده و 
شاعر بزرگ فرانســوی که آثارش مورد توجه مردم جهان 
قرار گرفته اســت- نفی کننده 5- زائو ترســان- تظاهر به 
نیکوکاری- پیمان شــکن- مهاجم اسبق و گلزن تیم ملی 
اسپانیا 6- بیمارستانی قدیمی در تهران که پذیرای بیماران 
مســموم و حادثه دیده است- چشــم انتظاری فروشندگان 
7- غار مقدســی که پیامبر قبل از بعثت در آن با خداوند 
راز و نیاز می کرد- پارچه ای به نازکی خیال- از سیگارهای 
منســوخ شــده- ضمیر جایگزین 8- پیامبری که موالی 
متقیان بر زیارت آن تاکید فرموده اند- یکی از هفت خواهران 
نفتی- نوه رستم دستان 9- ساز و برگ زین اسب- نویسنده 
کتاب خواندنی ریشــه ها- آماده و مهیا ساختن 10- واحد 
بازی والیبال- از مدافعان اســبق تیم ملی فوتبال ایران که 
در تیم پاس بازی می کرد 11- شهری مهم در کشور آلمان- 
کشتی گیر طالیی المپیک سیدنی- میدان مسابقه کشتی 
12- در گذشــته به دارو می گفتند- از حیوانات خانگی که 
محبت نمی فهمد- قاعده و روشی متداول در نزد مردم- رودی 
کــه به دریاچه نیریز می ریزد 13- فرمان اتومبیل- تخمک 
جنس ماده- آرزوی مجاهدان فی ســبیل اهلل 14- رشته ای 
در ورزش های رزمی- دیوار و ســقف در حال ریختن- پیدا 
نشدنی 15- عالم پنهان- شهادتگاه 72 تن از یاران انقالب 

اسالمی- از مدارس حوزوی در تهران.

عمودی:
 1- یکی از نام  های قرآن کریم- گناهی که ریشه همه 
بدی ها و تباه کننده اعمال نیک اســت 2- از نام های 
روز رســتاخیز- خداوندگار عشــق و عرفان 3- از 
نیکاراگوا-  کشور  پایتخت  وسایل حرکتی خودرو- 

نمازی که تنها بر پیامبر)ص( واجب شــد 4- آوای 
نزد  بلند تشویق کنندگان- آخرین مرتبه حالت در 
زاهدان- آب روستایی 5- فوت و فن کار- نام دیگر 
سرزمین کربال- سخت پوست لذیذ گوشت 6- پرچم 
و بیرق- ارجاع و واگذار کردن کار به دیگران- واحدی 
در اوزان قدیم 7- مرکز اتم- از مدیران دولتی- دریای 
عرب- از اقوام بزرگ جنوب شرق ایران 8- فیلسوف 
نامداری که معاصر با ابوعلی سینا بود- رئیس جمهور 
مردمی شیلی که توسط ژنرال پینوشه آمریکایی کشته 
شــد- از غذاهای متنوع 9- اصطالحی  در فرهنگ 
رایانه- رودی که از کنار بیستون می گذرد- عرقش 
گاهی بر پیشانی ما هم می نشیند 10- دانه های برنج 
از پوست جدا نشده- شب روستایی- سهمیه غذایی 
که در ســربازخانه ها به سربازان می دهند 11- نوعی 
موشک- بها و قیمت- شهری در استان چهار محال  و 
بختیاری 12- ادیب نوبل گرفته دانمارکی- موسیقیدان 
مشهور اتریشــی که به پدر سمفونی معروف است- 
همیشگی و دائم 13- خواندن قرآن کریم- برادران 
مخترع هواپیما- ماهی که در آن به  سر می بریم 14- از 
این افراد باید حذر کرد- سوغات قیمتی نیشابور- 
تردید و دودلی- ضمیر غایب 15- فردا مصادف است 

با روز مبارزه با این سالح های کشنده و نابودکننده.
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اجرای طرح 
خط سفید 
چه تحولی 
در فرهنگ 

ترافیکی
 ایجاد می کند؟

خط سفید؛ گامی به سوی ایمنی
در عبور و مرور شهری

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ کدپستی: ...............................................................................

پست الکترونیکی : .......................................................................................                                                                                   امضاء

فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

n صدیقه توانا

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/10/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393/6/31 
تصویب شــد و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 
به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک ســال انتخاب گردید. روزنامه کیهان به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
متقاضی در ســامانه جامــع تصمیمات انتخــاب بازرس، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالــی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار را انتخاب نمــوده، بنابراین 
هرگونه درخواســت فارغ  از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به 

تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پیگیری در مرجع ثبت شرکتها نمی باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام 
به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/07/15 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی 1392 به تصویب 

رسید. روزنامه های کثیراالنتشــار »کیهان« و »جمهوری اسالمی« جهت درج 

آگهی های موسســه تعیین شد. سازمان حسابرســی کل کشور به شناسه ملی 

10101136332 به عنوان بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردید.

آگهی تغییرات مؤسسه بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی به شماره ثبت 1983 

و شناسه ملی 10100171920

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/11/14 
و تأییدیه معاونت و ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
به شــماره 40/1399729 مورخ 93/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرکز شــرکت به: تهران خیابان ولیعصر نرســیده به چهارراه پارک وی 
جنب بانــک ملی پالک 2690 ط4 کدپســتی 1995614178 انتقال 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تاکسی بیسیم تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت234890 

و شناسه ملی10102758356

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/1/18 و مجوز شــماره 942/126/367 مورخ 94/1/22 سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضاء هیئت مدیــره برای مدت دو ســال به قــرار ذیل انتخاب 
گردیدند. فرمــان غفاریان به کدملی0451645383 و طناز غفاریان به 

کدملی0453339794 و سمانه کبیری به کدملی 0453683584

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت26985

 و شناسه ملی10100724529

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی عادی بطــور فوق العاده 
تصمیمات   1393/11/27 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
به  قره بالغ  عابــدی  لیــال  خانم 
 0067577806 ملــی  شــماره 
به عنوان بــازرس اصلی و آقای 
تــوکل نظــری به شــماره ملی 
5889592300 به عنوان بازرس 
علی البــدل برای مدت یکســال 
مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید.

آقــای امیــر پاک نــژاد کدملی 
بابک  آقــای  و   0532380010
کدملی 0040651118  روحانی 
و آقای نصرت اله گلبابایی کدملی 
0050361732 به سمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت راه 
و ساختمان مولوی سازه 

سهامی خاص به شماره ثبت 
143170 و شناسه ملی 

10101861448

سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران

صورتجلســه  اســتناد  بــا 
عــادی  عمومــی  مجمــع 
بــه طــور فوق العــاده مورخ 
تصمیمــات   1393/11/30

ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای باقی 
مانده مدت تصــدی تا تاریخ 
1395/6/1 به قرار زیر انتخاب 

گردیدند:
خانــم لیلــی بهرامــی کــد 
آقای   0067355269 ملــی 
ســید مرتضــی شــاهرکنی 
و  ملــی 1753931207  کد 
آقــای داود توکلــی کد ملی 

1532047479

آگهی تغییرات شرکت 
ذوب آهن نطنز سهامی 
خاص به شماره ثبت 

427352 و شناسه ملی 
10260054765

سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 

1392/12/29 به تصویب رســید. آقای مســعود رئوفی با 

کد ملی 4322690505 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 

ندا قطرانیان با کد ملی 0060433205 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی جی 
سهامی خاص به شماره ثبت 41623 

و شناسه ملی 10100869984

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/9/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.

آقــای غفور بلــوری زاده به شــماره ملــی 1465544951 به 

عنــوان بازرس اصلی، خانم ندا روشــن طبری به شــماره ملی 

2142025447 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تخم مرغ نازنین 
سهامی خاص به شماره ثبت 96396 

و شناسه ملی 10101404530

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

رانندگــی در خیابان های شــلوغ و پرتردد 
کالن شهرها با این همه قواعد و قوانین رانندگی، 
خط و خطوط سفید طولی وعرضی، خطوط ممتد و 
منقطع، سخت، دشوار و البته دلهره آور است، چرا 
که هنوز فرهنگ صحیح رانندگی آرام و با رعایت 
کامل قوانین راهنمایی و رانندگی بین اکثر رانندگان 

جا نیفتاده است.
هنوز با گذشت سالهای متمادی از هشدارهای 
مســئوالن راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی 
برای توجه به قواعد راهنمایی حین رانندگی و توجه 
بیشتر بر عالمت ها، خط کشی ها و نوشتارهایی که 
بر کف معابر شهری نقش بسته و هر یک پیام های 
متفاوتی را برای هر یک از کاربران ترافیکی اعم 
از سواره ها و پیاده ها دارد، ولی باز معدودی افراد 
هستنند که با نوعی بی تفاوتی از چراغ های قرمز 
عبــور می کنند و خطوط و اخطارها و عالمت ها را 

نادیده می گیرند.
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* دکتر علیرضا اسماعیلی نوری 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

انتظامی: طرح خط سفید که 
البته موضوع جدیدی نیست، 

مجموعه ای از الزامات قانونی در 
خصوص خطوط ترافیکی می باشد 
که همه کاربران ترافیک اعم از 
راننده و عابرین ملزم به رعایت 

آنها هستند.
هنــوز علی رغم ایــن همه تبلیغات گســترده در 
رســانه های دیــداری و شــنیداری و در بیلبوردهای 
شــهری، یا در بروشورهای رنگ و وارنگی که به بهانه ها 
و مناسبت های مختلف که با هزینه های هنگفت چاپ 
می شود و در اختیار شهروندان قرار می گیرد و همچنین 
با شــنیدن آمارهای تکان دهنده ای از کشته شدگان که 
در اثر سوانح راهنمایی و رانندگی، جان خود را از دست 
می دهند، یا بــا دیدن صحنه هایی دلخــراش از وقوع 
تصادفات در سطح شهرها یا در رویارویی با خانواده ای 
که سرپرســتش را بر اثر یک بی مباالتی حین رانندگی 
از دســت داده و همسرش بیوه و بچه هایش یتیم شده 
بازهم درس عبرت نمی گیریم و باز شــاهد این هستیم 
که برخی از رانندگان و شهروندان بی توجه به این عالئم 
و خطوط به هر ســمت و ســویی که اراده می کنند در 
خیابان ها می رانند و ویراژ می دهند و قوانین و مقررات 
را دور می زننــد و با رفتار نابهنجار خود بر کالف درهم 
تنیده ترافیک شهر و عالوه بر آن آلودگی هوا، می افزایند.
بی تردید رعایت نظم و انضباط در هنگام رانندگی 
از ســوی رانندگان منجر به کاهش مشکالت ترافیکی 
می شــود و عالوه بر آن رانندگی را در سطح شهر برای 

شهروندان آسانتر می کند.
اصالح فرهنگ ترافیک شهری

برنامه مدیریت شهری برای اصالح فرهنگ ترافیک 
از ششم دی ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه توجه به 
خط کشی معابر از اصول اولیه و بدیهی زندگی در شهر 
و حرکت بین خطوط و در واقع الفبای رانندگی اســت، 

پی ریزی شد.
یقیناً خط کشی معابر به منظور هدایت خودروها به 
حرکت بین خطوط و رعایت حقوق عابران در گذرگاه های 
عابر پیاده، نقش مهمی در هدایت جریان رفت و آمد و 

روانی تردد همچنین کاهش ترافیک ایفا می کند.
اجرای طرح خط ســفید که به عنــوان »الفبای 
رانندگی« از آن نام برده می شود، علی رغم آنکه طرحی 
است که از ابتدای رانندگی یک شهروند باید به آن توجه 
داشته باشد ولی وقتی صحبت از این طرح می شود اکثر 

رانندگان از آن اظهار بی اطالعی می کنند.
در پایانه تاکســیرانی میدان امام خمینی به اتفاق 
محمدعلی شــیخ زاده عکاس روزنامه کیهان به ســراغ 
رانندگانــی رفتیم کــه در یک ظهر گــرم ماه مبارک 
رمضان کاپوت ماشین ها را باال زده اند تا موتور ماشینشان 
خنک شــود و خودشان زیر سایه ای از درختان یا روی 
نیمکت های داغ فلزی، در گروه های دو و سه نفره نشسته 
و منتظر پر شدن خودروی خود از مسافر برای رساندن 

آنها به نقاط مختلف شهر هستند.
ابتدا آقای ده مالیی که 52 ساله است و 23 سال 
راننده تاکســی می باشد شــروع به صحبت می کند. او 
خوشبختانه از آن دسته رانندگانی است که به تبلیغات 
شهری،بنرها و بیلبوردهای نصب شده در سطح اتوبان ها 
و بزرگراه های شــهر توجه زیادی دارد چون به محض 
آنکه از او پرسیدم از طرح خط سفید و اجرای دقیق آن 
خبر دارید یا نه، بدون معطلی می گوید: »بله اجرای این 
طرح در کاهش ترافیک شهری و تصادفات خیلی تاثیر 
دارد، به شرط آنکه رانندگان رعایت کنند.« بالفاصله به 
او می گویم خود شــما رانندگان محترم تاکسی چقدر 
به طرح و عبور و مرور از بین خطوط در ســطح معابر 
شهری توجه می کنید و او که روی صندلی پالستیکی 
زرد رنگی که گوشه آن هم شکسته و روی یک پایه لق 
می زند؛ تکانی به خودش می دهد و جابه جا می شــود و 
می گوید: »من خودم خیلی به قوانین احترام می گذارم 
ولــی وقتی مثال یک خــودروی دیگر در الین خودش 

* عباس ربیعی راننده تاکسی در خط 
تجریش- امام خمینی: خط سفید، 
خطی است که کسی آن را رعایت 
نمی کند، وقتی این همه موتورسوار 

بدون توجه به خط عابر پیاده و چراغ 
قرمز، بین ماشین ها ویراژ و در پیاده رو 

بین مسافران مانور می دهند چطور 
می توان حرف از اجرای الفبای رانندگی 

یعنی خط سفید زد!

* ده مالیی یک راننده تاکسی 
52 ساله: 23 سال است که در 

خیابان های شهر تهران رانندگی 
می کنم و تا آنجا که بتوانم قوانین 

را رعایت می کنم ولی از پروژه 
خط سفید که جدیداً مطرح شده 

خیلی خبر ندارم، ولی قاعدتًا 
منظور همان رانندگی بین خطوط 

سفید است.
حرکت نمی کند و بی نظمی به وجود می آورد، این رفتار 
غلط او روی رانندگی ما هم اثر دارد. اگر یک نفر بی نظمی 

کند کار همه را مختل می کند.«
عباس ربیعی 25 ســال راننده اســت و در مسیر 
تجریــش- میدان امام خمینی با کرایــه نفری 3 هزار 
و 200 تومان رانندگی می کند، 57 ســال سن دارد در 
حالی که دانه های درشــت عرق روی جبینش نشسته 
است. شــیارهای عرق را از پیشانی با پشت دست پاک 
می کند و با دستمال یزدی خیسی که در دست دارد، به 
ســر و صورتش می کشد و در ادامه صحبت های همکار 
و دوســتش می گوید: »االن در مقایســه با چند سال 
قبل وضعیت رانندگی مردم خیلی بهتر شــده اســت و 
قوانین بیشتر رعایت می شود ولی باز هم جای کار دارد 
و مســئوالن باید مردم را با اصول و قوانین راهنمایی و 
رانندگی بیشتر آشنا کنند، ولی من شخصا از این پروژه  
یا به اصطالح طرح  خط ســفیدی که صحبت می کنید 

خبری ندارم.«
در همین حین رضا اکبری با موهای جو گندمی 
و خیس از عرقش، از راه  می رســد و حرف را از دهان 

ربیعی می قاپد و با عصبانیت زیاد که بخشــی از آن به 
نظرم ناشی از گرمای هوا می باشد می گوید: »خط سفید، 
خطی است که کسی آن را رعایت نمی کند، وقتی این 
همه موتور سوار بدون توجه به خط عابر پیاده و چراغ 
قرمز، و بدون توجه به حضور پلیس از خط عابر پیاده  
رد می شــوند و الیی می کشــند و از پیاده روها عبور 
می کنند و رعب و وحشت بین عابران ایجاد می کنند، 
آیا می توان حرف از اجرای طرح خط ســفید و الفبای 
رانندگــی زد! وقتی می بینیم گاهی خودروهای اداری 
قوانیــن را زیر پا می گذارند، چطور می توانیم حرف از 

اجرای قانون بزنیم؟!
رفع آلودگی هوا با رعایت قوانین رانندگی

مجید کوهستانی 51 ســال سن دارد و 23 سال 
اســت که رانندگی می کند. االن منتظر مسافر در خط 
ســیدخندان- امام خمینی اســت. با اعصابی آرام تر در 
ادامه صحبت های دوســتش به بیان راهکاری برای رفع 
مشکالت ترافیکی شهر تهران به عنوان یک راننده باتجربه 
می پــردازد و می گوید: »آلودگی هــوا، ترافیک تهران و 
کالن شــهرها تا حدود زیادی با رعایت قوانین و اجرای 

طرح هایی مثل همین طرح خط سفید رفع می شود.
چون این قوانین و طرح ها چیز جدید و نویی نیست، 
هــر راننده ای می داند که نباید از خط عابر پیاده هنگام 
چراغ قرمز عبور کند یا از محدوده خط کشی پا را فراتر 
بگــذارد، می داند که باید بین خطوط براند و به خطوط 
حاشیه توجه کند، آنچه کمتر مورد توجه است تولیدات 
زیاد خودرو و اســتفاده بی رویه و نامعقول از خودروهای 
شــخصی اســت، مردم باید یاد بگیرند از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده کنند.!
او می  گوید: از زمانی که راننده شــدم خط ســفید 
را می شــناختم و از خط رد می شــوم. اما در این میان 
خودروهــای دیگر هســتند که اجــازه نمی دهند ما از 
خطوط مخصوص خودمان استفاده کنیم و ما را مجبور 

می کنند خالف کنیم.
مشکل اصلی عابران پیاده!

به او می  گویم چگونه؟ راننده دیگری رشــته کالم 
را از دستش می گیرد و می گوید: »خانم گزارشگر، همه 
مشکالت ما از دست این موتورسواران است. آنها سردمدار 
قانون شکنی هستند. تخلفات آنها بیداد می کند و کسی 

هــم نمی تواند جلوی آنها را بگیــرد، من نمی دانم این 
طرح خط ســفید چه کمکی به رفع مشکالت ترافیکی 

می کند؟« 
حسین رضایی راننده دیگری است که به جمع 
ما می پیوندد و حرف دوســتش را قطع می کند و 
می گوید: »به نظرم مشکل اصلی ما عابران پیاده 
هستند که بدون توجه به رنگ چراغ از خط عابر از 
وسط خیابان، از روی نرده و از هر نقطه ای از خیابان 
که دلشان بخواهد رفت و آمد می کنند، کاری ندارند 
چراغ قرمز است یا سبز و در هر صورت حق عبور و 
مرور را در هر شرایطی و در هر نقطه ای از خیابان 
به خود می دهند، تازه کافی اســت به یکی از این 
عابران اعتراض کنید یا با بوق به آنها بفهمانی که 
چراغ قرمز است و نباید از خط کشی عبور کند، آن 
وقت است که چنان گره در ابرو می کشند و با یک 
قیافــه حق به جانب، چند حرف رکیک هم نثارت 
می کنند که گویی مقصر ما هستیم و فقط ما باید 
قوانین را رعایت کنیم، انگار این قوانین برای عابران 

پیاده نیست.«
آقای رضایــی که چهره اش را بــا موهای خیس و 
فرفری ژولیده تر می کند، گله های زیادی دارد. او هم مثل 
دیگر همکارانش دل پر دردی از معضل ترافیک پایتخت 
و بی نظمی در رانندگی دارد، همه ناالن از عدم توجه اکثر 

رانندگان به قوانین هستند 
 ایمنی در عبور و مرور شهری

وجود معضل بزرگ شهری مانند ترافیک، رعایت 
نکــردن قوانین عبــور و مرور و... از ســوی بعضی از 
شهروندان عالوه بر گســترش زمینه های بی اعتمادی 
میان شهرنشینان در پاره ای مواقع میل به قانون گریزی 

را در جوامع دامن زده است.
حمل و نقل و ترافیک به عنوان یک پدیده اجتماعی، 
با بروز معضالتی چون هــدر دادن زمان، تولید آلودگی، 
هدر رفتن انرژی، مشکالت روحی و روانی و... همراه شده 
است. چنین پیامدهایی در زندگی بشری باعث شده که 
کلید حل مشکل ترافیک را انسان بدانند و همین مسئله 
کار متولیان امر ترافیک را با مشکل روبه رو کرده است.

نکته قابل تامل اینجاســت؛ انســانی کــه با تمام 
توانمندی های خود توانســته بــر صنعت فائق آید و در 
جهت راحتــی زندگی خود ماشــین را اختراع کند، و 
بهتریــن جاده ها و امکانات را برای زندگی بدون دغدغه 
خود فراهم نماید، عالی  ترین قوانین را برای حل معضل 
ترافیک تدوین کند، لیکن نقش انسانی خود را در حل 
مشکل ترافیک نادیده گرفته است. بر این اساس،  نتوانسته 
در نگرش ها و باورهای رفتاری خود در جهت یگانگی با 
جامعه تغییراتی را ایجاد کند، و تمایل به این داشته است 
که  طی زندگی روزانه خود در شهر برای تسریع بخشیدن 
به کارهای شخصی و جمعی خود از هر طریقی که شده 
است از ماشین شخصی خود استفاده کند؛ این طرز تلقی 

که تمام افراد جامعه شهری در زندگی خود دارند، تمام 
خیابان ها و معابر عمومی شهر همیشه با حجم ترافیک 

همراه بوده است.
با توجه به چنین متغیرهایی میل به خودخواهی، 
عدم ایثار و از خودگذشــتگی اهمیــت منافع فردی و 
فدا کردن منافع جمعی برای راحتی زندگی شــخصی، 
عدم انسجام اجتماعی و فرهنگی در میان شهروندان، 
بی نظمی فرهنگی بر ســاختار زندگی اجتماعی و... در 

بروز معضل ترافیک شهری بسیار موثر است.
ولی علی رغم همه این مسائل قطعا راهکاری برای 
رفع آنها وجود دارد. که دکتر علیرضا اسماعیلی نوری 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و عضو مرکز 
تحقیقات و پیشــگیری از مصدومیت دانشگاه شهید 
بهشــتی در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به بیان این 
راهکارها پرداخته و توضیحاتی در مورد ضرورت اجرای 

طرح خط سفید ارائه می دهد.
وی بر این باور اســت که از مهم ترین راهکارها و 
استراتژی های فرهنگی و اجتماعی برای حل این مسئله، 
تغییر در باورها و نگرش افراد، و جهت دادن به رعایت 
رفتارهــای فرهنگی ترافیکی، بهره منــدی از ابزارهای 
اجتماعی چون آموزش و رسانه های جمعی در این زمینه 
بسیار سودمند است به همین منظور شهرداری تهران 
اقدام به اجرای طرح »خط سفید« با هدف نظم بخشی 
و ارتقاء ایمنی عبور و مرور شــهروندان نموده است که 
همزمان با اجرای اقدامات مهندســی، اجرای آموزش 
شــهروندان را با امعان نظر به ســن، مقطع تحصیلی، 

مشاغل حرفه ای و... شروع کرده است.
وی می گوید: »نکته قابل توجه اینکه همه رانندگان 

در هنگام دریافــت گواهینامه رانندگی کلیه قوانین و 
مقررات رانندگی را جهت آزمون آیین نامه رانندگی مورد 
مطالعه قرار می دهند. لذا طرح خط سفید مجموعه ای 
از الزامات قانونی در خصوص خطوط ترافیکی می باشد 
که همه کاربران ترافیک اعم از راننده و عابرین ملزم به 
رعایت آن می باشند در واقع خط سفید موضوع جدیدی 
نیســت بلکه مجموعه ای از خطوط ترافیکی که شامل 
)خطوط عابر پیاده، خطوط طولی، نمادها و نوشته های 
روی خیابان و... می باشد( که همه کاربران ترافیک آشنایی 

نسبتا کاملی از عملکرد آن دارند.
دکتر اسماعیلی نوری ضمن برشمردن مزایای 
خط کشــی معابر به برخی از آنها اشــاره کرده و به 
صورت فهرست وار می گوید: »برقراری نظم و انضباط 
در عبور و مرور، افزایش ضریب ایمنی عبور و مرور، 
جلوگیری از تداخل حریم عابر پیاده و خودرو، ارائه 
هشدارها و اطالعات الزم به رانندگان برای تردد در 
شبکه معابر، کاهش سرعت غیرمجاز خودروها و غلبه 
بر عدم دید در تاریکی و افزایش قابلیت دید از جمله 

این مزایا می باشد.«


