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پیر فرهنگ رو به مریدان کرد و گفت :خواهم که
درســی به شما یــاران دهــم؛ پس کنون جملگی
در اتاق بیرون روید .مریدان با شنیدن
همزمان از ِ
امر استاد همگی به صورت کاتوره ای بهسمت در
حملهور شدند و در چهارچوب در به هم گیر کردندی
و بر زمین همیخوردند و روی هم افتاده ،دست و

پایشان بشکست و از جمعشان یک نفر سالم از در
بیرون نرفت و نقل است چند تن چونان زیر دست
و پا له شدند که با کــاردک از روی زمین جمعشان
کردندی.پس پیر فرهنگ رو به مریدان کرد و گفت:
حال پیش من بازآیید و این بار به صف و پشت سر
هم از اتاق خارج شوید .مریدان چونان کردندی که

پیر فرهنگ امر کرده بود و همگی بهراحتی از اتاق
خارج شدند و باز به اتاق بازگشتند .در این هنگام پیر
فرهنگ تبسمی کردی و رو به مریدان گفت :حال
درس خویش را آموختید؟ مریدان جملگی با هم
گفتند :نع! پیر فرهنگ در افق خیره شد و گفت:
من اسکول را بگو که دارم عمرم را پای شما هویجها
ِ

دربارهیکرفتار پشتفرمانیکهگره از ترافیک شهربازمیکند

ملیحه ابراهیمییزدی -چرا فکر میکنید
اگــر در خیابانی با سـهالیــن ،چهارمین
ماشینی باشید که درراستای سه ماشین
دیگر رانندگی میکنید ،رکورد شکستن
سه الیــن به چهار الیــن به نــام شما ثبت
میشود؟
شــهــرونــد مــحــتــرم ،داســـتـــان خیلی
غمانگیزتر از این است که فکر میکنید
و این زرنگی نیست .حتما آن مهندس
ب ـینــوا کــه نقشه خــیــابــان را کشیده،
پیشبینی خیلی موارد ا زجمله ترافیک
را کرده است.حاال اگر قرار باشد جمعی از
صاحبنظران ،مهندسان و کارشناسان
پای کار بیایند و اظهارنظر کنند که اگر بین
خطوط خطکشی شــده رانندگی کنید
ترافیک بهمراتب روانتــر می شود و شما
دوباره کار خودت را انجام دهی،در ساده
ترین نگاه ،حقی از شهروندی که چند متر
ترافیک قفل شده ،گیر
پایینتر از شما در
ِ
کرده بر گردن شماست .از ِدین و حق که
بگذریم ،خیلی وقتها بیتوجهی به این
مسئله-رانندگیبینخطوطرامیگوییم-
باعث میشود از خط خود خارج شوید و
در انحرافی که پیدا میکنید عامل بروز
تصادفیبعضابزرگشوید.
چه اصراری است با زیر پا گذاشتن قانون
حرفترابهکرسیبنشانی؟!

 #بیـن _خطـوط  میرانم
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رعایتنکردن رانندگی بین خطوط 6درصد تصادفات
استان را به خود اختصاص داده است.

1308
سال گذشته هزارو308نفر بهدلیل زیرپاگذاشتن قانون
رانندگی بین خطوط در سطح استان اعمال قانون
شدهاند.
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ُ
در نهماهه نخست امسال نیز 2هزارو470نفر بهدنبال
رانندگینکردن بین خطوط در استان جریمه شدهاند.

89

ُ
باتوجهبه اعمال قانون در نهماه سال 96در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته 89درصد افزایش اعمال
قانون در سطح استان را شاهد بودهایم.

بیقانونی
عامل مهم تصادفات

65
باتوجهبه آمار اعمال قانون در سطح استان ،سهم
مشهد از مجموع این آمار  65درصد است.

بنا به گفته سرهنگ ایــزدی ،رئیس اداره فرهنگ
و ترافیک پلیس راهـــور خــراســا نرضــوی ،طبق
گزار شهای موجود ،یکی از دالیل مهم ترافیک در
قانون حرکت بین
شهرهای بــزرگ ،رعایتنکردن
ِ
خطوط است .رعایتنکردن این قانون ،عالوهبر ایجاد
هر جومرج ،دلیل مهم تصادفات رانندگی درونشهری
است.

ساالنه  2/5میلیاردتومان هزینه خطکشی معابر سطح
مشهدمیشود.
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ماده 119آییننامه راهنماییورانندگی صراحتا اشاره
دارد که در راههایی که خطکشی شده است ،وسایل
نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و درصورت
نیاز به خروج و تغییر خط حرکت با احتیاط کامل ابتدا
راهنما بزنند و با این کار ،رانندگان وسایل نقلیه دیگر را
از قصد خود آگاه کنند ،سپس با رعایت حق تقدم وارد
دیگر خطهای عبوری شوند.

ساالنه مبلغ یکمیلیاردتومان هزینه خساراتی میشود
که علت بیشتر آن ها انحراف به راســت و چپ بوده
که رانندگان در تصادفات به تجهیزات ترافیکی وارد
میکنند .متأسفانه تنها نیمی از این مبلغ به جبران
خسارت منجر میشود .این مبلغ را آنهایی میپردازند
که در تصادفی که عامل آن بودهاند ،مجبور به توقف و
آمدنپلیسهستند.

50000
جریمه شما طبق کد  2050تحت عنوان حرکتنکردن
وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون
رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشیشده
50هزار تومان است.

یادداشت

یــکـیدو مــاه قبل بــا یــک هیئت
رســـانـــهای بـــه دعــــوت بنیاد
مطبوعات سئول ،راهی این شهر شدیم تا از رسانههای
سئول بازدید کنیم .سئول ،شهری پررفتوآمد با
جمعیت 10میلیوننفری است ،اما چیزی که نظر ما را
از همان روزهای اول رسیدنمان به این شهر به خودش
جلب کرد ،این بود که در شهر خبری از ترافیکهای
کالفهکننده نبود؛ نه اینکه اصال ترافیک نباشد بلکه
ترافیکها کالفهکننده و وحشتناک نبودند .چون
با اتوبوس در شهر رفتوآمد میکردیم ،به خیابانها
اشراف داشتیم و بعداز یکیدوروز ،متوجه یک نکته
جالب شدیم؛ همه ماشینها بهطور کامال منظم بین
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یک پویش و کاهش 4درصدی تخلفات
«من #بین _ خطوط میرانم» کمپینی است که اجرای آن در مشهد بههمت
شوپرورشمشهدگسترشپیداکردهاست.در
یکیازمعلمانناحیه2آموز 
پنجماههای که از تاریخ شروع این کمپین در مشهد میگذرد ،آمار انحراف
به چپ ناشی از رانندگینکردن بین خطوط از 10درصد به 6درصد کاهش
یافتهاست.جالباستکهاینمعلمباهزینهشخصیبههمراهدانشآموزان
برچسبهایی با عنوان «من یک شهروند هستم و بین خطوط میرانم»
و «من یک معلم هستم و بین خطوط میرانم» روی خــودروی خیلی از
شهروندانچسباندهاند.

در همین راستا اداره راهنماییورانندگی استان خراسا نرضوی نیز
به توصیه فرمانده نیروی انتظامی استان پای کار آمده و در گام نخست با
شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی بهمنظور چسباندن برچسب «من بین
خطوطمیرانم»رایزنیکردهودرمرحلهدومتوسطنیروهایفیزیکیراهور
سربازان -این برچسبها را روی ماشینهای عمومی چسبانده است.شهروندانمتقاضیبرچسبفوقمیتوانندبرایمشارکتدراجرایطرح
فرهنگ رانندگی بین خطوط ،به اداره راهنمایی و رانندگی استان واقع در
میدانراهنماییمراجعه وبرچسبرایگاندریافتکنند.

حلترافیکسنگینبایکرفتارساده

خطوط حرکتمیکردند .وقتی از راهنمای سفرمان
دراینباره پرسیدیم برایمان توضیح داد که یکی از
دالیلی که ترافیکها در سئول روان هستند ،همین
حرکت منظم ماشینها بین خطوط است .نکته جالب
دیگر هم این بود که ماشینها فاصله طولی خود را
بهدرستی رعایت میکردند و حتی پشت چراغ قرمز
هم ندیدیم که ماشینها سپربهسپر به هم بچسبند.
د رمجموع ،نظمی جدی در حرکت وسایل نقلیه در
سئول برقرار بود و ما در مدتی که در این شهر رفتوآمد
میکردیم ،نه در شهر و نه در جادههای خارج از شهر
شاهد تصادف و ترافیک جدی نبودیم.تجربههای

اینچنینی کشورهای مختلف نشان میدهد که
مردم شهرهای بزرگ با رعایت یک موضوع ساده مثل
حرکت بین خطوط و حفظ فاصله طولی ،توانستهاند
بخش زیــادی از مشکالت ترافیکی خــود را کنترل
کنند ،و به نظرم این تجربهها در کالنشهرهای ایران
هم میتواند موردتوجه و استفاده قرار بگیرد .مشکل
ترافیک شهری را هحلهای مختلفی دارد؛ یکی از
راهحلهای نسبتا مناسب که از ترافیکهای سنگین
جلوگیری میکند ،حرکت بین خطوط و رعایت فاصله
طولی بین خودروهاست.از صحبت دربــاره سئول
که بگذریم ،درباره شهر خودمان هم ،نقدی دارم که

از گذشته تا امروز آن را مطرح میکنم و آن ،وضعیت
نامناسب خطکشیهای خیابان در مشهد است .ما
در خیابانهای سطح مشهد تقریبا خطکشی نداریم.
همیشه هم اختال فنظری بین سازمان ترافیک و
معاونت فنی شهرداری وجود دارد .سازمان ترافیک
معتقد است مشکل از آسفالتهاست و معاونت فنی
معتقد است که مشکل از رنگهاست؛ حاصل هم این
است که ما در شهر خطکشی خوبی نداریم .تعبیرم
این است که خیابان بدون خطکشی مثل کت و شلوار
بدون اتوست .وقتی کت و شلوار اتو نداشته باشد در
تن آدم زار میزند؛ االن خیابانهای ما هم نه زیبایی

کارتون :علیرضا پاکدل/شهرآرا

برخی رانندگان فکر میکنند حرکت بین
خطوط ،سرعت رسیدنشان به مقصد را کم
میکند و به همین دلیل در خیابا نهایی
که مثال سه مسیر حرکت دارد ،بهصورت
چهارخطی حرکت میکنند؛ د رحالیکه
برخالف تصور رایــج ،ماجرا دقیقا برعکس
است .یکی از نکاتی که در مهندسی ترافیک
حائز اهمیت است ،تعیین سهم عبور وسیله
نقلیه از معبر اســت .وقتی رانندگان بیش
از حد به هم نزدیک میشوند ،سهم عبور
یکدیگر را کم میکنند ،ایمنی حرکت را
کاهش میدهند و همین موضو ع باعث
توقف حرکتهای مکرر و ترافیک در سطح
معبر میشود؛ درحالیکه پیروی از خطوط
باعث ایــجــاد نظم ،بیشترشدن ظرفیت
معابر ،افزایش سرعت و ایمنی میشود .این
موضوع فقط مربوطبه زمان حرکت هم نیست
و مربوطبه توقف خودروها پشت چراغ قرمز
هم میشود .تصور کنید پشت چراغ قرمز که
ماشینها با فاصله کم و بهاصطالح بهصورت
نمایشگاهی کنار هم توقف میکنند ،داخل
یک خــودرو حــادثـهای اتفاق بیفتد؛ قطعا
امدا درسانی و حتی پیادهشدن سرنشینان
خــودرو بهدلیل فاصله کم ماشینها از هم
با مشکل مواجه خواهد شد .ا زطرفی این
فاصله کم در شروع حرکت هم تأثیر منفی بر
رانندگی افراد خواهد گذاشت.
مقایسهها ثابت کرده است که اگر ماشینها در
ترافیک یک خیابان در خطوط مشخصشده
مثال سه خط بهصورت روان برانند ،خیلی
زودتــر از حالتی به مقصد میرسند که در
خطوط بیشتر مثال چهارخط ولی با توقف
حرکتهای مکرر برانند .علت این موضوع
هم این است که با نزدیکشدن ماشینها به
هم ،ایمنی و آسایش حرکت کم میشود و این
موضوع روی سرعت وسایل نقلیه تأثیر سوء
میگذارد ،درحالیکه اگر آسایش و ایمنی
حرکت فراهم باشد ،ماشینها با سرعت
بیشتری به حرکتشان ادامــه خواهند داد و
ظرفیت شبکه افزایش مییابد.
برای رفع معضل حرکت بین خطوط ،قبل
از هر کاری باید زمینه و زیرساخت حرکت
بین خطوط را آماده کنیم؛ یعنی خیابانها
را بهصورت مناسب خطکشی کنیم .برخی
خیابانها خطکشی ندارند یا خطکشیشان
محو شده است .در بعضی خیابانها هم دو
خط دیده میشود و تشخیص اینکه باید بین
کدام خطوط راند ،سخت است.
گام بعدی ،نشا ندادن حالتهای مختلف
بینظمی و ترافیک حاصل از رانندگینکردن
بین خطوط است .مردم ا زطریق رسانهها
باید این واقعیت را ببینند که حرکت بین
خطوط باعث سریعتر رسیدنشان به مقصد
خواهد شد .وقتی مردم قبول کنند که یک
رفتار ،هم به ضرر منافع خودشان است ،هم
به ضرر منافع دیگران ،به فکر اصالح کارشان
میافتند .بسیاری از متخلفان ،تبعات
رفتارشان را نمیدانند و فکر میکنند که با
حرکت نامنظم بین خطوط زودتر به مقصد
میرسند و بیشتر از ظرفیت معبر بهره میبرند
و اصال متوجه نیستند که چه مشکالتی را به
ترافیک شهر تحمیل میکنند.
درنهایت باید از اهرم اعمال قانون استفاده
کــرد .جریمه در ایــن مــورد کامال مبنای
منطقی و عقالنی دارد و باید بــرای مردم
بهصورت شفاف توضیح داد که بهخاطر
افزایش نظم ،ایمنی و ظرفیت ترافیک،
متخلفا ن بــه مــیــزا ن مشخص جر یمه
خواهند شد .خوشبختانه ما در این زمینه
از تجهیزات و سیستمهای نظارتی پیشرفته
برخورداریم که میتواند به پلیس کمک کند
تا هرچه بهتر و دقیقتر به موضوع اعمال
قانون بپردازد .با طی این مراحل میتوان
امید داشت که حرکت بین خطوط کمکم به
عادت مردم و بعد از آن به فرهنگ درست
رانندگیکردن تبدیل شود.
استاد دانشگاه و
کارشناس حوزه ترافیک و حملونقل

کمال فرهنگ -آوردهاند
پشت بام
که در بالدی دور از بالد ما،
پیر بافرهنگی میزیست که هیچ فعل از او سر نمیزد
مگر آنچه قانون و اخالق و عقل سلیم امر کردی و از
«پیر فرهنگ» نام نهاده بودند .از
همین سبب او را ِ
قضا پیرنا را مریدانی بود بهغایت سفیه و بیفرهنگ
که هیچ فعلشان خالی از نادانی و بیفرهنگی نبود.
القصه؛ روزی مریدان به قصد تلمذ و پندآموزی نزد
پیر فرهنگ برفتند و گفتند :ایها الپیر فرهنگ؛ ما را
ِ
در باب حرکت بین خطوط پندی بده که آن ِبه.

حکایتپی ِرفرهنگومریدان()7

تلف میکنم؛ دور شوید از جلوی چشمم! مریدان
با شنیدن این سخن ،جامهها دریدند و نعرهها
زدند و بهسمت در اتاق دوان شدند ،لیکن دوباره
در چهارچوب در به هم خوردند و بر زمین افتادند و
زیر دست و پای هم له و لورده شدند و این از عجایب
روزگار شد.
نوبت چو به دور تو رسد آه مکن
جاش راه بده ،راه بده ،راه بده
ناقه لیلی به سرعت رفت و از آشفتگی
شد ترافیکی ،ترافیکی ،شبیه خفتگی
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یکی از راههای تبلیغی و اطالعرسانی درباره رانندگی
بین خطوط ،همین تابلوهای  VMSهستند که
تعدادشاندرسطحشهر56تاستوهر3تا6ثانیهیکبار
بهرانندگانگوشزدمیکندکهبینخطوطبرانند.

الزم را دارند و نه خطوطی که شهروندان بخواهند بین
آن رانندگی کنند .فکر میکنم خوب است که مدیریت
شهری یک بار برای همیشه ،قصه آسفالت و رنگ را که
مثل قصه مرغ و تخممرغ شده است ،حل کند؛ باالخره
مشخص شود مشکل از رنگ است یا آسفالت .در دنیا
تجارب مفیدی وجود دارد و وقتی شما به شهرهای دیگر
سفر میکنید ،میبینید که خطکشیهایشان کیفیت
مطلوبی دارند؛ طوریکه بیننده فکر میکند خیابانها
تازه خطکشی شدهاند .این موضوع نشان میدهد که
مشکل آسفالت و رنگ حلشدنی است و راهکار دارد و
ما هم باید به فکر حل آن باشیم.
سیدجاللفیاضی
فعالفرهنگی

شهر فرنگ

تفاوت فرهنگ رانندگی در ایران و
کشورهای پیشرفته به روایت تصویر

خطوطخیابان
کشکنیست

یکی از دالیل مهم نظم حرکت ماشینها در کشورهای اروپایی ،نظارت شدید
و درنظرگرفتن جریمههای اقتصادی سنگین برای متخلفان است .حرکت بین
خطوط در بسیاری از کشورهای اروپایی با دوربینهای هوشمند ثبت و ضبط
میشود .اگر خودرویی حتی چند سانتیمتر روی خطوط اتوبانها برود ،با
جریمه سنگین 100یورویی مواجه میشود.

کافی است آخر هفته به مسیر برگشت از طرقبه بروید تا ببینید بعضی از ماشینها
برای پشت سر گذاشتن ترافیک بدون هیچ مالحظهای به شانه خاکی میروند
و عالوهبر ایجاد گردوخاک ،ترافیک را هم سنگینتر میکنند .این اتفاق در
بسیاری از جاد ههای ما روی میدهد؛ د رحالیکه شهروندان اروپایی یاد
گرفتهاند در ترافیکهای طاقتفرسا هم نظم جاده را برهم نزنند.

دوستم که در آمریکا مشغول به تحصیل است برایم میگفت که یک موضوع
در خیابا نهای آمریکا نظرش را خیلی جلب کــرده اســت و آن ،حرکت
موتورسیکلتها بین خطوط بوده است .فرهنگ رانندگی در آمریکا بهصورتی
است که یک موتورسیکلت برای خودش حریمی بهاندازه یک خودرو قائل است و
باقی رانندگان هم همین فاصله و حریم را با موتورسواران رعایت میکنند.

