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حق با شماست
سوادكوه در انتظار گاز

ــت  ــئوالن وزارت بهداش ــنندج: از مس ــهروند از س يك ش
مي خواهيم با معضل زيرميزي گرفتن پزشكان اين شهر مبارزه 

جدي كنند.
يك شهروند از تهران: گراني و تورم در جامعه به حدي رسيده 
است كه ديگر كمتر كسي تاب و تحمل آن را دارد. چرا مسئوالن 

هيچ اقدام عاجلي به اين منظور انجام نمي دهند؟
رحمتي از اصفهان: معوقات بازنشستگان از سال 86 تاكنون 

پرداخت نشده است. پرداخت آن چه زماني صورت مي گيرد؟
ــر بزرگراه امام  ــت سراس ــهروند از تهران: خوب اس يك ش

علي(ع) را با كاشت نهال زينتي زيبا كنند.
ــهروند: خوب است كميته امداد و ديگر مراكز مرتبط  يك ش
به جاي كمك به مردم ديگر كشورها، به كودكان فقير سيستاني 

رسيدگي كنند.
ــاني به شهر پل سفيد مركز  ــوادكوه: گازرس هادي زاده از س
ــئوالن اداره گاز  ــيار كند صورت مي گيرد. از مس ــوادكوه بس س

مي خواهيم تا قبل از فرارسيدن سرما اين كار صورت گيرد.
ــه پاركينگ  ــود براي هزين ــهروند از تهران: قرار ب ــك ش ي
ــبي 4000 تومان پرداخت شود؛ ولي  ــده، ش خودروي توقيف ش
ــيد. وقتي  ــاب اين مبلغ به 4500 تومان رس ــگام تسويه حس هن
ــادي از اين مبلغ را خود  ــديم گفتند كه مقدار زي ــت را جويا ش عل
ــوي راهور  ــور دريافت مي كند. آيا گرفتن چنين مبالغي از س راه
ــتي است؟ از مسئوالن پليس راهور مي خواهيم در اين  كار درس

زمينه جوابگو باشند.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
با توجه به آماري كه در سه ماهه اول سال داريم، مي توانيم 
ــته ها در تصادفات ما عابران  بگوييم افزون بر 40 درصد از كش
ــتند و بعد از آنها موتورسواران با حدود بيش از 35 درصد از  هس

كل تصادفات در جايگاه دوم قرار مي گيرند.
ــيكلت وجود  ــهر تهران تعداد زيادي موتورس اكنون در ش
ــتگاه  ــوان تعداد آنها را بيش از چهار ميليون دس ــه مي ت دارد ك
ــن زد، اما آنچه تصادفات و آمار ناگوار را افرايش مي دهد  تخمي
ــت.رحيمي درباره داليل  ــت از اين وسيله اس ــتفاده نادرس اس
ــيكلت در پايتخت مي گويد: استفاده  ــتفاده زياد از موتورس اس
ــال افزايش پيدا مي كند، اما در  ــيله در شش ماهه س از اين وس
ــدوده طرح ترافيك،  ــري مانند وجود مح ــران داليل ديگ ته
ــبب شده افراد  ــيله س زوج فرد و باال بودن قدرت مانور اين وس
زيادي به استفاده از آن تمايل پيدا كنند.همه اين عوامل دست 
ــده موتورسيكلت به يك وسيله  ــت هم داده و سبب ش به دس
كاربردي در كالنشهرها تبديل شود، زيرا طبق آمار حدود چهار 
ميليون دستگاه موتورسيكلت در تهران پالك شده است، اگر 
احتمال بدهيم كه يك ميليون دستگاه از اين موتورسيكلت ها 
ــوان ادعا كرد اكنون حداقل  ــتان ها تردد كنند، مي ت در شهرس
ــه ميليون موتورسيكلت در تهران وجود دارد، اما آنچه قابل  س
ــت كه راكبان موتورسيكلت ها انجام  توجه است تخلفاتي اس
ــت كه آمار استفاده از موتورسيكلت  مي دهند. اين در حالي اس
در مناطق 11 و 12 و جنوب تهران بيشتر است، چون با توجه به 
باال رفتن بهاي خودرو و پايين بودن قيمت موتورسيكلت افراد 

بيشتر تمايل دارند از آن استفاده كنند.
رحيمي عنوان مي كند: صدها كارخانه ساخت موتورسيكلت 
در كشور وجود دارد كه در خيلي از مواقع نكات الزم و ضروري 
را هنگام ساخت موتور رعايت نمي كنند، به همين دليل ايمني 
اين وسيله پايين مي آيد، البته در اين خصوص بايد دستگاه هاي 

ذي ربط مانند وزارت صنايع نظارت بيشتري كنند.
 كالس هاي آموزشي اجباري

ــت از امروز (29 تير) پليس راهور پايتخت با تمامي  قرار اس
تخلفات موتورسواران در سراسر شهر جدي برخورد كند، يعني 
ــيكلت قرار است همه  عالوه بر اعمال قانون و توقيف موتورس
ــواران متخلف بدون استثنا در كالس هاي بازآموزي  موتورس

شركت كنند.
ــكل  ــس راهور تهران اضافه مي كند: به اين ش رئيس پلي
هر موتورسواري مرتكب خالف شد، يعني چه موتورش توقيف 
ــود بايد در اين كالس ها شركت كند. البته طرح  ــود، چه نش ش
ــورد با تخلفات تجاوز به گذرگاه عابر پياده نيز از امروز اجرا  برخ
ــود، به اين شكل كه با هر خودرو يا موتورسيكلتي كه به  مي ش
حريم عابران پياده تجاوز كند، مطابق قانون برخورد مي شود. 
براي اين كار يك فرم توجيهي براي موتورسواران متخلف 
صادر و مشخص مي شود كه بايد حداكثر در مدت يك هفته در 

كالس هاي آموزشي كه در مناطق 22 گانه پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران و ستاد ترخيص برگزار مي شود، شركت كنند. 
ــتاي فرهنگ سازي براي  به گفته رحيمي، اين كار در راس

شهروندان صورت مي گيرد.
 آموزش موتورسواران در آموزشگاه

ــگاه هاي  ــور آموزش ــي با بيان اين كه اكنون در كش  رحيم
ــه مي دهد: اين  ــت، ادام ــيس اس ــواري در حال تاس موتورس
ــگاه ها مي تواند نقش چشمگيري در كاهش تخلفات  آموزش
ــد، زيرا هم اكنون شخصي كه قصد  ــواران داشته باش موتورس
گرفتن گواهينامه موتورسيكلت دارد، خودش تمرين مي كند، 
ــروع به كار اين آموزشگاه ها شخص بايد در دوره هاي  اما با ش

ــي كه مانند رانندگي خودروست، شركت كند.بنابراين  آموزش
ــدوار بود كه  ــگاه ها امي ــروع به كار آموزش ــوان با ش ــايد بت ش
موتورسيكلت سواران در استفاده از كاله ايمني جدي تر عمل 

كنند.
ــران مي افزايد: قبال هنگام فروش  رئيس پليس راهور ته
ــدار تحويل مي دادند  ــيكلت كاله ايمني هم به خري موتورس
ــت به فراموشي سپرده شده است، اگر  ــفانه مدتي اس كه متاس
ــروع شود مي تواند در كاهش آمار مرگ و مير  اين كار دوباره ش

موتورسواران نقش داشته باشد.
ــت كه امروز بخش زيادي از موتورسواران   اين در حالي اس
ــتاندارد از كاله هاي  ــي اس ــودن كاله ايمن ــه بهانه گران ب ب

ــتفاده مي كنند. رحيمي در اين باره مي گويد:  غيراستاندارد اس
ــفانه تعداد زيادي از موتورسواران از كاله هاي كارگاهي  متاس
ــتفاده مي كنند، اما موتورسواران بايد بدانند كه جان انسان  اس
ارزش بيشتري دارد، چون كاله ايمني استاندارد حدود 60 هزار 

تومان قيمت دارد.
ــواراني كه بر  ــي، حدود 60 درصد موتورس ــه گفته رحيم ب
ــر  ــدن ضربه به س ــر تصادف فوت مي كنند به دليل وارد ش اث

كشته مي شوند.
 بيشترين جرايم موتورسواران 

اكنون در كالنشهر تهران بيشتر موتورسواران انواع و اقسام 
ــوند، اما پليس راهور در صورتي كه  تخلفات را مرتكب مي ش
موتورسواران يكي از اين تخلفات يعني استفاده نكردن از كاله 
ــور از خط ويژه، حمل بار غيرمجاز  ــي، تك چرخ زدن، عب ايمن
ــاده و عبور از چراغ  ــل عبور عابر پي ــور از مح ــارف، عب و نامتع
ــيكلت فرد متخلف را توقيف  ــوند، موتورس قرمز را مرتكب ش
ــواران در  ــترين تخلف موتورس ــد. رحيمي درباره بيش مي كن
پايتخت عنوان مي كند: استفاده نكردن از كاله ايمني و تجاوز 
ــترين تخلفي است كه موتورسواران  به گذرگاه عابر پياده بيش
ــل و نقل و ترافيك  ــوند.معاون حم ــران مرتكب مي ش در ته
ــهرداري تهران نيز درباره افرايش استفاده از موتورسيكلت  ش
ــي از اين موضوع متاثر از  ــت به مهر مي گويد: بخش در پايتخ
ــرايط اقتصادي حاكم بر جامعه و رشد ناگهاني چند برابري  ش
ــرايط اقتصادي بر  ــان دهنده تاثير ش قيمت انواع خودرو  و نش

شرايط اجتماعي است.
ــياري از  ــاره به اين كه بس ــمي با اش ــكري هاش جعفر تش
ــررات و محدوديت هاي  ــارغ از قوانين و مق ــواران ف موتورس
ــده و از هر چراغ  قانوني به هر معبري كه اراده مي كنند، وارد ش
ــوند و در واقع هيچ خط قرمزي  قرمزي كه بخواهند، رد مي ش
براي خود قائل نيستند، ادامه مي دهد: تابلوهايي همچون ورود 
ــوع، دور زدن ممنوع و توقف ممنوع براي اين عده، معنا و  ممن

مفهوم چنداني ندارد.

مرگ ساالنه 5000 هزار موتورسوار
بخش زيادي از موتورسواران به بهانه گران بودن كاله ايمني، از كاله هاي غيراستاندارد استفاده مي كنند

800 هزار نفر به چرخه حمايتي بهزيستي 
افزوده مي شوند

ــتي كشور با اشاره به اين كه هم اكنون سه ميليون و 200 هزار مددجو تحت  ــازمان بهزيس رئيس س
پوشش بهزيستي قرار دارند، گفت: بزودي افراد پشت نوبت بهزيستي كه حدود 800 هزار نفر هستند، 

تحت حمايت بهزيستي قرار مي گيرند.
ــمي افزود: مطمئناً اگر خيرين در عرصه هاي مختلف حضور پيدا   به گزارش فارس، همايون هاش
نكنند دولت ها نيز به دليل محدود بودن اعتبارات نمي توانند اقدام قابل توجهي را انجام دهند به همين 

دليل حضور خيرين براي كمك به نيازمندان ضروري است.
هاشمي بيان كرد: با تشكيل جامعه خيرين حامي معلوالن كشور از سال گذشته تحوالت خوبي در 
بخش مسكن معلوالن صورت گرفته است، ضمن اين كه با حمايت خيرين قرار است بزرگ ترين هتل 
ويژه معلوالن در مشهدالرضا و در كنار بارگاه ملكوتي ثامن االئمه ساخته شود.رئيس سازمان بهزيستي 
ــاخت كلينيك هاي تخصصي و ارائه خدمات به معلوالن و مددجويان يكي ديگر از  ــور ادامه داد: س كش
ــت، به طوري كه قرار است در چهار نقطه از تهران  ــور اس برنامه هاي جامعه خيرين حامي معلوالن كش
ــكوني به معلوالن تحت پوشش  ــمي درباره واگذاري 40 هزار واحد مس اين مراكز راه  اندازي شود.هاش
ــازمان  ــد.وي افزود: س ــتي نيز گفت: بزودي اين تعداد واحد با حمايت خيرين واگذار خواهد ش بهزيس
بهزيستي به دنبال  افزايش انجمن هاي مختلف براي حمايت از مددجويان است به طوري كه در يك 

سال گذشته بنياد خيريه ياران بركت مهر با محوريت جمعي از هنرمندان تشكيل شده است.
هاشمي تأكيد كرد: سه فعاليت مهم در دستور كار سازمان بهزيستي قرار گرفته است كه از آن جمله 
ــاره كرد، ضمن اين كه  ــكن و حمايت هاي بيمه اي از جامعه هدف اش ــتغال، مس مي توان به بخش اش

هدف گذاري ما در ايام رمضان، جمع آوري بيش از 80 ميليارد تومان از سوي خيرين است.
 تأمين مسكن خانواده هاي داراي 3 معلول به باال

عضو هيات امناي جامعه خيرين حامي معلوالن كشور با اشاره به اين كه هم اكنون 3000 خانواده 
داريم كه سه تا هفت معلول تحت پوشش بهزيستي دارند، اما فاقد مسكن هستند، گفت: اولويت خيرين، 

تأمين مسكن براي اين خانواده هاست.
به گزارش فارس، حبيب اهللا بوربور اظهار كرد:  در يك سال گذشته ساخت 26 هزار واحد مسكوني از 
سوي جامعه خيرين حامي معلوالن كشور در دستور كار قرار گرفته است كه از اين تعداد تا به امروز 8000 

واحد تحويل شده كه 1500 واحد از اين مجموعه به مددجويان بهزيستي واگذار شده است.
رئيس هيات مديره جامعه خيرين حامي معلوالن كشور بيان كرد: يكي از برنامه هاي اين تشكل در 
ماه مبارك رمضان احداث يكهزار واحد مسكوني ويژه معلوالن است.بوربور با تأكيد براين كه معلوالن 
ــد مورد احترام قرار گيرند، گفت: افرادي كه از معلوالن نگهداري مي كنند  ــاز به ترحم ندارند بلكه باي ني

افراد ارزشمندي هستند.
هاشم سليم آشتياني، عضو هيات امناي جامعه خيرين حامي معلوالن كشور نيز اظهار كرد: با توافقي 
كه از سوي جامعه خيرين معلوالن حامي كشور با سازمان بهزيستي انجام گرفته، قرار است بخشي از 
هزينه ساخت مسكن معلوالن از سوي خيرين و بخشي از بهزيستي و بخش ديگر نيز از سوي مددجو 

و وامي كه دريافت مي كند، تأمين مي شود.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور از وجود 400 هزار 
تبعه خارجي بي سواد در كشور خبر داد.

ــان اين كه برنامه  ــنا، با بي ــي باقرزاده در گفت وگو با ايس عل
ــني 49-10 سال متمركز شده  ــوادآموزي در گروه س نهضت  س
ــت، افزود: بر اساس آمار و سرشماري، 9 ميليون و 700 هزار  اس
نفر خود را بي سواد معرفي كرده اند كه از اين تعداد سه ميليون و 
ــال هستند         و سازمان  ــني 49-10 س 456 هزار نفر در گروه س
ــوادآموزي مسئول است در طول برنامه پنجم توسعه  نهضت س
ــزي كند.باقرزاده تاكيد  ــواد كردن اين افراد برنامه ري براي باس
ــراد آموزش ناپذير را از اتباع بيگانه جدا كرد؛ چرا كه  ــرد: بايد اف ك
ــده، هم اكنون 400 هزار بي سواد تبعه  ــاس آمار منتشر ش بر اس
ــواد كردن اين افراد نيز  ــور وجود دارند و اگر باس خارجي در كش
جزو وظايف سازمان نهضت سوادآموزي باشد، بايد تكليف آنها 
ــود.وي با اشاره به آخرين وضع بانك اطالعات  نيز مشخص ش
اسمي نهضت سوادآموزي  گفت: تاكـــنون بيش از يك ميليون 

و 600 هزار اسم را تهيه كرديم و بقيه در دست پيگيري است.

ــوادان  ــمي بي س باقرزاده عنوان كرد: تكميل اطالعات اس
ــيار حائزاهميت است و  ــازمان نهضت سوادآموزي بس براي س
ــازمان  ــتگاه با س براي تكميل اين بانك اطالعاتي بايد چند دس
ــمي تا هفته  ــكاري كنند كه تكليف اين بانك اطالعات اس هم
ــود.معاون وزير آموزش و پرورش ادامه  ــخص مي ش آينده مش
ــيدن به اهداف برنامه بايد تمام حاكميت براي آن  داد: براي رس
ــامي و آدرس افراد به  تصميم گيري كند؛ ضمن آن كه اعالم اس
ــرط اول در برنامه ريزي براي  ــازمان نهضت سوادآموزي، ش س

باسواد كردن اين افراد است.
به گفته رئيس سازمان نهضت  سوادآموزي، عامل مهم ديگر 
ــوادي جامعه هدف، تامين منابع مالي است،  در حل معضل بيس
ــك دانش آموز  ــك فرد حتي بيش از ي ــواد كردن ي ــرا كه باس چ
هزينه دارد، چرا كه بزرگساالن يادگيري را پشت سر گذاشته اند 
ــت خانواده هستند، لذا متمركز كردن اين افراد  و به دنبال معيش
در كالس هاي آموزشي نهضت سوادآموزي نيازمند مشوق ها و 

الزامات و منابعي است.

حضور 400 هزار تبعه خارجي بي سواد در ايران

 140 هزار زنداني متأهل 
در كشور

ــازمان  زندان ها با اشاره  مديركل اقدامات تأميني و تربيتي س
ــزار نفر از آنان  ــور كه 140 ه ــود 230 هزار زنداني در كش ــه وج ب
متأهل هستند، گفت: 70 هزار نفر از اين افراد نيازمند كمك هاي 

مادي هستند.
به گزارش فارس، علي اكبري از فعاليت 180 انجمن حمايت 
ــتان، رئيس  ــور خبر داد و افزود: فرماندار، دادس از زندانيان در كش
ــهر اعضاي اين انجمن هستند و سازمان  زندان و معتمدين هر ش
زندان ها وظيفه هماهنگي اين سازمان هاي مردم نهاد را در كشور 
بر عهده دارد.وي با اشاره به بودجه يكصد ميليارد توماني مجلس 
و دولت براي حمايت از خانواده زندانيان گفت: تالش ما اين است 
تا با اين مبلغ حمايت مادي را از خانواده زندانيان داشته باشيم، اما 
براي حمايت معنوي از آنها به فعاليت بيشتر انجمن هاي حمايت 

از زندانيان نياز داريم.
ــكن و بهداشت و درمان را  علي اكبري موضوع تحصيل، مس
از جمله حمايت هاي مادي براي خانواده زندانيان دانست و گفت: 
ــاوره و مددكاري صورت  ــاي معنوي بايد از طريق مش حمايت ه
گيرد.مديركل اقدامات تأميني و تربيتي سازمان  زندان ها با اشاره 
ــور گفت: وجوه  ــز مراقبت بعد از خروج در كش ــه وجود 31 مرك ب
ــن مراكز قرار  ــك بانك هاي عامل در اختيار اي ــخصي با كم مش
مي گيرد تا تسهيالتي از جمله اشتغال را به زندانيان قبل از آزادي 
پرداخت كند.وي افزود: هم اكنون22 هزار نفر تحت پوشش مراكز 
ــتند كه از اين تعداد 2/7 درصد مجددا به  مراقبت بعد از خروج هس
ــتند كه اين درصد در فصل ها و استان هاي مختلف  زندان بازگش

متفاوت است.

 تربيت 44 هزار و 200 پزشك
 طي 8 سال گذشته

ــت 44 هزار و 200  ــت از تربي ــي وزارت بهداش معاون آموزش
پزشك طي هشت سال گذشته خبر داد.

ــال  ــت س به گزارش مهر، بهرام عين اللهي افزود: در اين هش
ــك در كشور تربيت و 12 دانشگاه  نزديك به 44 هزار و 200 پزش
ــيس 21  ــد؛ عالوه بر اين با تاس جديد در مناطق محروم ايجاد ش
ــگاه هاي علوم پزشكي از  ــعبه بين الملل دانش ــكده و 24 ش دانش
خروج دانشجويان و تحصيلشان در دانشگاه هاي بي كيفيتي مثل 
ــان معتبر هم  ــتان كه مداركش بالروس، اكراين، روماني و ارمنس

نيست، جلوگيري كرديم.
ــت سال 635 مركز  ــئول، طي اين هش به گفته اين مقام مس
تحقيقاتي، يك پژوهشگاه، 28 پژوهشكده و 57 انجمن جديد در 
ــد.وي با بيان اين كه اوايل انقالب بيشتر افرادي  ــور ايجاد ش كش
ــكي فعاليت داشتند، تاثير زيادي در رشد مسائل  كه در حوزه پزش
ــتند، تاكيد كرد: اوايل انقالب با كمبود پزشك روبه رو  علمي نداش
بوديم و انواع پيوندها در ديگر كشورها شكل مي گرفت، اما امروزه 
ــان سپيد شده، توانستيم در منطقه حرف  با استاداني كه موهايش
نخست را در علوم پزشكي بزنيم.معاون آموزشي وزارت بهداشت 
از ايجاد نخستين كتابخانه ديجيتال خبر داد و به ايجاد مركز جذب 

هيات علمي در وزارت بهداشت براي نخستين بار اشاره كرد.
ــال هاي گذشته  فقط  135 نفر  به گفته عين اللهي، اگر طي س
ــدد به 1400 نفر  ــد، امروزه اين ع ــل مي كردن در PH.D تحصي
ــيده و عدد دانشجويان در مقطع ارشد از 800 نفر به 4600 نفر  رس
ــت.وي با اشاره به شوراي آموزشي و تخصصي  افزايش يافته اس
ــوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتحانات  يادآوري كرد: در ش
ــگاه ها واگذار شد و قطب هاي علمي در  ارتقا و گواهينامه به دانش

كشور فرصت راه اندازي و رشد يافت.
ــت، امتحانات  ــي وزارت بهداش ــاون آموزش ــه مع ــه گفت ب
فوق تخصص در سه گروه اطفال، داخلي و جراحي برگزار مي شود 

كه پيش از اين به اين صورت نبوده است.

 پاسخ وزير بهداشت
 به اعتراض راديولوژيست ها

وزير بهداشت با تاكيد بر اين كه موضوع انجام برخي خدمات 
ــي  ــكان عمومي در مرحله كارشناس ــوي پزش ــوژي از س راديول
ــت، تصريح كرد: قرار نيست پزشك عمومي به كار تخصصي  اس

راديولوژيست ها ورود كند.
ــن طريقت منفرد درباره اعتراض  به گزارش مهر، محمدحس
راديولوژيست ها نسبت به انجام برخي خدمات راديولوژي از سوي 
پزشكان عمومي، گفت: در تمام دنيا برخي از تصويربرداري هاي 
پزشكي و سونوگرافي ها را تكنيسين ها انجام مي دهند و ديگر يك 
بيمار براي انجام اين كار ساده كيلومترها دورتر از محل زندگي اش 
نمي رود.وي افزود: ولي در برخي از مناطق محروم و كم برخوردار 
ــور ما كه همه روزه راديولوژيست در بيمارستان حضور ندارد،  كش
گاهي يك زن باردار يا يك بيمار دست و پا شكسته را براي اين كار، 
با وجود پزشك عمومي در منطقه، به مراكز استان ها مي فرستيم.

ــود كه در چنين  ــخن ما اين ب ــت تصريح كرد: س وزير بهداش
ــاده مي توان از  ــري آموزش هاي س ــاد يك س ــرايطي با ايج ش
پزشكان عمومي براي اين كار كمك گرفت.وي با تاكيد بر اين كه 
ــرار دارد، اظهار كرد: اين كار با  ــي ق اين طرح در مرحله كارشناس
بهره گيري از تخصص راديولوژيست ها منافات ندارد، زيرا برخي 
ــت كه اين افراد بايد  از تصويربرداري هاي تخصصي را طبيعي اس

انجام دهند و كار پزشك عمومي نيست.

جم 
جام 

س:  
عك

ــت كه مسئوالن كشور آمار باالي تصادفات و  عجيب اس
ــر كرده و تدبيري براي آن  ــواران را منتش مرگ  و مير موتورس
ــكت مناسب كه با  ــند، زيرا طراحي يك كاله كاس نمي انديش
ــور هم سازگار باشد، مي تواند سهم عمده اي  آب و هواي كش
در كاهش مرگ و مير موتورسواران داشته باشد. عالوه بر اين 
مسئوالن مي توانند با حمايت از نخبگان و بخش خصوصي، 

شرايط را براي اين كار تسهيل كنند. 
اما جالب اينجاست كه خود راكبان موتورسيكلت هم انگار 
ــوزد، زيرا تهيه يك كاله ايمني  ــان به حال خود نمي س دلش
استاندارد هزينه زيادي براي آنها ندارد. شايد در نگاه اول مبلغي 

ــدود 60 هزار تومان براي برخي ها كه اين روزها از راه كار با  ح
موتورسيكلت روزگار مي گذرانند، گران باشد، اما همين افراد 
ــاب سر انگشتي مي توانند به اين نتيجه برسند  هم با يك حس
ــان  ــر نيفتادن خانواده ش ــه براي حفظ جان خود و به دردس ك
بهتر است از كاله ايمني استفاده كنند. البته گران بودن كاله 
ــمتي از مشكل موتورسواران كشورمان است، زيرا  ايمني قس
ــي از كاله ها مانند كمبود  ــار ايراد هاي واقعي برخ ــا در كن آنه
ميدان ديد و طراحي نامناسب، بر اين باورند كه مرگ هميشه 
ــواران گرماي  ــايه رخ مي دهد يا برخي از موتورس براي همس
تابستان را بهانه كرده و ادعا مي كنند كاله كاسكت رفت و آمد 

ــوار مي كند. اين در حالي است كه كارشناسان  را براي آنها دش
هشدار مي دهند كه با استفاده از كاله ايمني مناسب مي توان 
ــد كاهش داد.  ــواران را تا 50 درص ــار مرگ و مير موتورس آم
ــتر موتورسواران از كاله هايي استفاده  عالوه بر اين امروز بيش
ــت كه  ــده  اس مي كنند كه در بازار به نام كاله چيني معروف ش
ــور مي شود، در صورتي كه  ــتر به صورت قاچاق وارد كش بيش
موتورسواران مي توانند از سه نوع كاله ايمني استاندارد كه به 
آنها كاله ايمني با پوشش كامل، پوشش سه چهارم و پوشش 
يك دوم مي گويند، استفاده كنند. با اين تفاسير الزم است كاله 

ايمني مناسب، استاندارد و بومي توليد و معرفي شود.

كاله استاندارد؛ ملي يا چيني؟


