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جامعه

شرط صدور گ�اهینامه م�ت�رسیکلت برای زنان | پلیس: زن و مرد فرق� نم� کند اما قان�ن اجازه
نم� دهد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ� تهران بزرگ در ارتباط با شرط صدور گ�اهینامه م�ت�رسیکلت برای بان�ان و دیگر مسائل رانندگ� با وسایل نقلیه ت�ضیحات� ارائه
داد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ� تهران بزرگ در پاسخ به س�ال� مبن� بر اینکه چرا
نیروی انتظام� برای زنان گ�اهینامه م�ت�رسیکلت صادر نم� کند، اظهار کرد: برای ما زن و مرد فرق� نم� کند. ما طبق قان�ن رفتار م� کنیم و سلیقه شخص� را

در کار دخیل نم� کنیم.

وی افزود: سلیقه خیل� ها این است که به زنان گ�اهینامه ندهند. در س�ی دیگر سلیقه خیل� ها هم اینگ�نه است که م� گ�یند گ�اهینامه بدهید. ما م� گ�ییم
هر چیز که قان�ن تکلیف کرد، اجرا م� کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ� تهران بزرگ گفت: در حال حاضر قان�ن این اجازه را به ما نداده است که بت�انیم برای بان�ان گ�اهینامه صادر کنیم. هر وقت
این م�ض�ع از س�ی جامعه نخبگان� ما به مجلس رفت و در قالب قان�ن م�رد تص�یب قرار گرفت و این قان�ن از س�ی دستگاه های ذی ربط م�رد تأیید قرار

گرفت، ما اقدام به صدور گ�اهینامه خ�اهیم کرد.

سردار حمیدی ادامه داد: گروه� م� گ�یند که به بچه ها هم گ�اهینامه بدهید. معتقدند که هم به ۱۸ سال و هم حت� به ۱۵ سال هم م� ش�د گ�اهینامه داد.
م� گ�یند که بچه من خیل� م� فهمد و ما هم م� گ�ییم برو قان�ِن آن را درست کن.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ� تهران بزرگ گفت: خیل� ها هم هستند که ممکن است سن شان خیل� باالتر باشد، اما ما تشخیص م� دهیم این فرد
نم� ت�اند گ�اهینامه بگیرد، ول� قان�ن هست و باید به آن گ�اهینامه داد. بنابراین به این فرد م� گ�ییم برو دوره ات را بگذران تا گ�اهینامه بدهیم.

وی افزود: پس ما سلیقه ای نم� ت�انیم رفتار کنیم. برای پلیس اعمال محدودیت شبانه، اعمال طرح ترافیک، تصادفات، اعمال قان�ن و هر چیزی که مستند به
قان�ن است یک اصل محس�ب م� ش�د و یک نقشه راه است.

شرط صدور گ�اهینامه م�ت�رهای تمام برق�
سردار حمیدی در پاسخ به این س�ال که م�ض�ع حذف گ�اهینامه برای دارندگان م�ت�رهای تمام برق� به کجا رسیده است، گفت: در حال حاضر همه کسان�

که وسیله نقلیه شان از حالت دوچرخه در م� آید و تبدیل م� ش�د به یک قدرت محرکه چه برق� و چه بنزین� باید برای راندن آن وسیله نقلیه گ�اهینامه بگیرند
و این م�ض�ع ربط� هم به حجم م�ت�ر وسیله نقلیه آنها ندارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ� تهران بزرگ خاطرنشان کرد: لذا اگر ما بخ�اهیم در این ح�زه اظهار نظر کنیم، راه�ر ناجا مجم�عه فن� و مهندس� دارد و این
مجم�عه فن� در خص�ص این قضیه بررس� های الزم را انجام م� دهد و مبنا را به ص�رت فراگیر اعالم خ�اهد کرد.

وی افزود: اینکه بگ�ییم قان�ن برای من که یک شهروند در شهر تهرانم، باید با سایر افراد ساکن در یک شهر دیگر متفاوت باشد، منطق� نیست. ما م�ض�عات
را من�کس م� کنیم به دوستان و آنجا هم کل کش�ر را جمع بندی و پس از بررس� های الزم م�ض�ع را اعالم م� کنند.
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