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بیانیهخوانی سیاسی ،بیمزه
و تاریخ گذشته در خونگاه

س��یاوش اسعدی
جشنواره فجر
امس��ال ب��ا فیلم
سینمایی درخونگاه در جشنواره حضور
پیدا کرده است؛ فیلمی متفاوت نسبت
ب��ه آثار قبل��ی او که میبایس��ت برای
جشنواره سال گذشته آماده میشد ،اما
در راه تولی��د ب��ا مش��کالت فراوانی از
جمله شکستن پای بازیگر نقش اصلی
آن یعن��ی امین حیایی مواجه گردید و
باعث شد تا این فیلم به جشنواره سی
و ششم نرس��د و امسال این فیلم دهه
هفتادی را شاهد باشیم.
پس اگر چه قابل قبولترین بخش
ای��ن فیلم بازی بازیگران اس��ت که به
خوبی از پ��س نقشهای خود برآمدند
و از همین االن میت��وان ژاله صامتی
و مهراوه ش��ریفینیا را جز گزینههای
بخش مکم��ل زن و امین حیایی را در
بخ��ش نقش اصل��ی مرد دانس��ت؛ اما
این همه مش��کلی از محتوی مجهول
فیلم کم نمیکن��د؛ محتوایی که فیلم
س��ینمایی درخون��گاه را ب��ه بیانیهای
سیاس��ی و اجتماعی و حتی جنس��ی
ب��رای آروغه��ای منورالفکران��ه آقای
کارگردان مبدل ساخته و این همه در
حالی اس��ت که به وضوح اثر الیههای
س��کس پنهان را پش��ت سر گذاشته و
وقیحانه به ترسیم صحنههای اروتیک
روی میآورد و در نهایت سعی میکند
تا با نشان دادن خفقان در شهر به اثبات
فضای اجتماعی و سیاس��ی دهه هفتاد
ایران پرداخته و آن را س��خت توصیف
کند و از آنجا که نمیخواس��ته هزینه
ویژهای از برای طراحی صحنه داش��ته
باشد ،در نتیجه اکثر سکانسهای فیلم
را در شب برگزار کرده است.
در لحظاتی که حضور ش��خصیت
پری با بازی پانت��ه آپناهیها به وضوح
مخاط��ب ب��ا ی��ک زن ب��دکاره مواجه

میشود و این مواجهه در سکانس دیدار
امی��ن حیایی ب��ا ش��خصیت جانباز به
نحو س��خیفی تصویرسازی شده و ابعاد
اروتی��ک اثر به نحوی ویژه ممیزیهای
سینمای ایران را هم جابهجا مینماید.
در مجم��وع میتوان گفت اساس��ا
داستان فیلم سینمایی درخونگاه هیچ
کلیتی ندارد و حتی معلوم نیس��ت چه
ربطی به محله قدیمی درخونگاه تهران
دارد که کارگ��ردان از آن وام گرفته و
اس��م اثر را چنین گذاشته است و این
همه در حالی است که اثر تنها قابلیت
تبدیل ش��دن به یک فیلم کوتاه خوب
را دارد ،زیرا ش��خصیتها در موقعیت
کوتاهی قرار دارند و تنها باید راز از بین
بردن پولها را برای ش��خصیت اصلی
افش��ا کنند؛ اما این نکته را فیلمساز با
بهانههای واهی ک��ش میدهد تا فیلم
تبدیل به یک فیلم سینمایی شود.

«ناگهان درخت»؛ فیلمی شخصی
و خستهکننده از یک منتقد
شبهروشنفکر
صف��ی یزدانی��ان بع��د از س��اخت
فیل��م س��ینمایی در دنیای تو س��اعت
چند است؟ به س��راغ ساخت فیلمی با
تهیهکنندگی پیمان معادی رفته است؛
فیلمی که بازیگ��ر نقش اصلی آن راهم
اتفاقا خود معادی ایفا و مهناز افشار هم
بازیگر زن مقابل آن است .فیلمی که به
مراتب از ساختهی قبلی این کارگردان
چه از لح��اظ کارگردان��ی و چه از نظر
فیلمنامه ضعیف و بینهایت خستهکننده
میباشد و اگر چه یزدانیان توانسته بود
ت��ا با س��اخت فیلم قبلی خ��ود نظرات
منتقدین را به سمت خود جلب نماید،
اما متاس��فانه این اث��ر ضعیف به عنوان
یک فیلم ش��خصی آن پیشینه را ضایع
و مخاط��ب را ناامید میس��ازد و این در

حالی است که کارگردان حتی نتوانسته
تصاویر خوب��ی در فیلمبرداری اثر خلق
کند و بازی پیمان معادی و افش��ار هم
دستاوردی برای فیلم رقم نزده است تا
بلکه بگوییم بازیها خوب بوده است.
فیل��م س��ینمایی ناگه��ان دخت،
داس��تان دوران کودکی تا میانس��الی
ش��خصیتی به نام فرهاد است؛ انسانی
ترس��و ،بیاراده ،بهانه تراش که دوران
خوش کودک��ی او در زمان پهلوی ،در
مدرس��های مختلط بوده و به دختری
بنام سوزان به دلیل عقل و تدبیری که
او داش��ته عالقمند گردید و در دوران
جوانی با دختری بن��ام مهتاب ازدواج
میکند و صاحب فرزند میشود.
در مجموع بیش��ترین آسیب فیلم
س��ینمایی ناگهان دخت رامی بایست
ریتم کند آن دانس��ت ک��ه حوصله هر
مخاطبی را سر میبرد و شاید تنها زمانی
که مخاطب تصویر را با صدای موسیقی
کریستف رضاعی شنیده میشود قابل
تحم��ل اس��ت؛ موضوعی ک��ه در اکثر
فیلمهای امسال مشاهده میکنیم این
است که قصههایی در فیلمها میبینیم
ک��ه اصال قابلیت تبدیل ش��دن به یک
فیلم سینمایی را ندارند و این نکته در
مورد فیلم یزدانیان هم صدق میکند؛
چرا باید زندگی ش��خصیت فرهاد یک
آدم��ی که هیچ چیز مهم��ی از زندگی
او را نمیدانیم و اساس��ا شخصیت مهم
و هیجانبرانگی��زی از ب��رای مخاطبب
نیس��ت که بخواهیم در موردش بدانیم
چه برسد که قرار است کل زندگیاش
را ببینی��م و این همه در حالی اس��ت
ک��ه در این اثر مخاطب ش��اهد فیلمی
ش��خصی از یک منتقد شبهروش��نفکر
است که فقط توانس��ته اداهایی که در
فیلمهای منوالفکرانه دیده را به تصویر
بکشد .سینماپرس
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امام حسین علیهالسالم:

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است.
جامع االخبار(شعیری) ص97

ننجون
تنبیه با لودر و بولدوزر

وزیر نفت :غیر از سهمیهبندی و افزایش قیمت
راه دیگری در زمینه سوخت نداریم.
در عل�م مدیریت به این ش�یوه اداره س�وخت
کشور چه میگویند؟

الف) مدیریت از باال و فشار از پایین
ب) چانه زنی از باال و فشار مضاعف از پایین
ج) باد هوا از باال و فشار دوبله از پایین
د) برنامهریزی از باال و فشار سهمگین از پایین

روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان:
تنبیه بدنی دانشآموز رفس�نجانی از س�وی مدیر
مدرسه صحت دارد ،اما اینکه به وسیل ه ترانس برق
و شوکر اینکار انجام شده کامال تکذیب میشود.
باتوجهبهایناظهارنظر،تنبیهدانشآموزفوقالذکر
با کدام یک از گزینههای زیر صورت گرفته است؟

الف) داغ و درفش و استفاده از تیر و کمان
ب) حمله سگهای هار
ج) دریل و سنگ فرز و لودر و غلتک و بولدوزر
د) شالق و ابزارهای سنتی دیگر

جراید :مس�ئول بخ�ش توزیع گوش�ت یکی از
فروش�گاههای زنجی�رهای معروف ته�ران به خاطر
دپوی گوشت تنظیم بازار و عدم عرضه آن به مردم،
بازداشت شد.
با توجه به این خبر ،نتیجه میگیریم که از این
به بعد ...

الف) نرخ گوشت در کشور تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
ب) تمام اختالسگران در کشور ،ماستها را کیسه
میکنند.
ج) آرامش و امنیت به جنوب لبنان بر میگردد.
د) دونالد ترامپ از همه کارهای زشتش توبه میکند.

میزان
سربخش:

مدیران فرهنگی توجهی به آثار استراتژیک ندارند
کارش��ناس فرهنگ��ی همزم��ان با
مي�ز منتق�د
چهلمین س��الگرد پی��روزی انقالب
اسالمی و برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت :ما زمانی که
نگاه��ی به آثار به نمایش درآمده در جش��نواره فیلم فجر
طی سالهای برگزاریاش میکنیم متوجه میشویم بیش
از  ۸۰درصد آثار جشنواره فیلم فجر انقالب و نظام را زیر
سوأل میبرد؛ این اتفاق دردناک و ناراحت کننده است.
علیرضا س��ربخش جانباز روش��ندل افزود :نمیتوان
منکر شد که در  ۴۰س��ال اخیر فعالیتها و تالشهایی
در عرصههای مختلف فرهنگی و هنری از جمله س��ینما
و تئات��ر صورت گرفت تا آثار خ��وب و قابل تأملی تولید
شوند؛ به خصوص در دهههای  ۶۰و  ۷۰این اتفاق بیشتر
نمود عینی داش��ت اما در رابطه با انقالب اسالمی ما کم
کاریهای زیادی داش��تهایم و آثار اندک س��اخته شده
نتوانستند جواب نیازهای جوانان و جامعه را بدهند.
وی ادامه داد :متأس��فانه گاهی اوقات هم در سینما
م��ا ش��اهد تولید آث��اری بودیم ک��ه انقالب اس�لامی و
دفاعمقدس را زیر سوأل میبردند؛ اما تلویزیون در همه
این س��الها بسیار جدیتر و مس��تحکمتر از سینما گام
برداشت و آثار خوبی را تولید کرد.
س��ربخش س��پس با بیان اینکه مدی��ران فرهنگی
زمینهسازی الزم برای توجه سینما به آثار استراتژیک را
فراهم نیاوردهاند اظهار داشت :ما در حال حاضر چهلمین
س��ال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را جشن گرفته
ای��م؛ ای��ن وظیفه یکای��ک متولیان فرهنگ��ی و مدیران

س��ینمایی بود که از چند سال قبل تدارک ویژهای برای
 ۴۰س��الگی انقالب ببینند و آثار ش��اخص انقالبی تولید
کنن��د و در جش��نواره فیل��م فجر که نم��ادی از انقالب
اس�لامی اس��ت آن را به نمایش بگذارند اما بیبرنامگی
آنها باعث شده تا ما نه تنها شاهد تولید و عرضه چنین
آثاری نباشیم بلکه فیلمهایی که به گونهای انقالب را زیر
سوأل میبرند پا بگیرند و تولید شوند.
مدیر مس��ئول نشریه سینما رس��انه خاطرنشان کرد:
همانط��ور که پیشت��ر هم بیان کردم وقت��ی بیش از ۸۰
درصد آثار جش��نواره فیلم فجر انقالب و نظام را زیر سوأل
میب��رد نباید جای تردید باقی بماند که اینها به مس��یر
دیگری که در مخالفت با انقالب اس�لامی است سینما را
هدایت میکنند .مش��خص و واضح است که پشت صحنه
این جریانات چه کسانی هستند و جه افرادی سینما را به
این سمت و سو هدایت میکنند و آنها باید آگاه باشند که
ما به راحتی میتوانیم به اسامی آنها دست پیدا کنیم.
این کارش��ناس فرهنگی در خاتم��ه افزود :اهداف و
آرمانهای انقالب اس�لامی باید از دریچه س��ینما دیده
ش��ود و مدیران سینمایی ش��رایطی را باید فراهم کنند
که هنرمندان متعهد به نظام و انقالب اسالمی بتوانند با
تکیه به ارزشهای انقالبی آثار شاخص و درخشانی تولید
کرده و در این جشنواره به نمایش بگذارند .پرداختن به
سوژهها و موضوعات انقالبی به نوعی سرمایهگذاری برای
آینده نظام و انقالب اسالمی است و ما باید اینک در ۴۰
سالگی پیروزی انقالب به این امر پایبند باشیم.

ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ

احضار و اخراج  ۱۸پیمانکار مسکن مهر

دادس��تان عموم��ی و انقالب شهرس��تان پردیس
گفت :پس از احضار  ۱۲پیمانکار متخلف مسکن مهر
ب��ه دادس��تانی  ۶پیمانکار که به تعه��دات خود عمل
نکردهاند ،اخراج شدند.
علیرض��ا آقاج��اری با بی��ان اینکه تذک��رات الزم به
پیمانکاران متخلف مسکن مهر در عمل به تعهدات داده
ش��ده است ،گفت :پس از احضار  ۱۲پیمانکار متخلف به
دادس��تانی ۶ ،پیمانکار با توجه به عدم تعهداتشان اخراج
شدند .وی اضافه کرد :مسکن مهر به مدت دو سال به حالت
معلق در آمده بود که با ورود دادستانی و تغییر مدیریت،
فعالیت جدیدی از یکم بهمن ماه آغاز شده است.
دادس��تان پردی��س درادامه عنوان ک��رد :تمامی
واحدهای مس��کن مهر طبق تعه��دات ،در نیمه دوم
سال  ۹۸به متقاضیان تحویل خواهد شد.
وی بر دفاع از حقوق مردم تاکید کرد و گفت :از
رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل
و تحویل پروژههای مس��کن مهر حمایت و مردم را به
صبر و شکیبایی دراین رابطه دعوت میکنیم.
گفتنی اس��ت ،پیش از این دادس��تان شهرستان
پردیس گفت��ه بود :در بازدید میدان��ی که از پروژهها
بعمل آمد ،عملیات س��اخت و س��از متوقف شده بود
ک��ه پروندهای با عنوان نظارت دادس��تانی بر مس��کن
مهر تش��کیل شد و  ۱۲نفر از پیمانکاران که به دولت
بدهکار هستند ،را احضار کردیم.
دادستان پردیس افزود :از شرکت عمران خواستهایم
پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمیکنند را اخراج
کنند و جایگزین مناسب در نظر بگیرند.
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تعهدات بینالمللی
زيس�ت شهر
در بس��یاری از
اوق��ات ،یک��ی از چالشه��ای اساس��ی
کش��ورهای عضو نهادهای بینالمللی در
راس��تای حفظ منافع ملی بوده است .در
پیوستن به این تعهدات کشورها میتوانند
چند مس��یر را طی کنن��د .انتخاب این
مسیرها به عهده خود کشورها است و در
بیش��تر موارد اجب��اری برای پی��روی از
یکروند خاص وجود ندارد .ازجمله این
مدلها میتوانند به موارد زیر اشاره کرد.
 -1عضوی��ت غیرمش��روط :در
ال
ای��ن حالت ،دولتها معاه��ده را کام ً
پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت
خ��ود در معاهده قائل نمیش��وند .این
روش به دلیل آنک��ه برخی از مقررات
ی��ک معاهده میتوان��د مخالف اصول،
موازی��ن و منافع کش��ور عضو باش��د،
چندان قابلقبول و مناسب نیست.
 -2امتناع از عضویت :در این حالت،
دولته��ا به دلیل آنکه برخی از مقررات
معاه��ده مخالف مواض��ع و منافع آنها
است ،از عضویت در معاهده بهطورکلی
خودداری میورزند .البته همانطور که
ذکر شده این روش فقط در زمان تعارض
منافع قابلاستفاده است و در مورد همه
توافقات بینالمللی صدق نمیکند.
 -3عضویت مشروط :در این حالت،
دولتها با اس��تفاده از «حق ش��رط»،
به یک معاه��ده بینالمللی میپیوندند
ک��ه این روش موجب بس��ط معاهدات
بینالملل��ی و قانونمن��د ش��دن نظ��ام
بینالمللی میش��ود ،بدون آنکه ضرری
به منافع کشور عضو وارد سازد .در این
روش است که حق شرط جایگاه خود را
در معاهدات بینالمللی نشان میدهد.
بنابرای��ن کش��ورها میتوانن��د در
پیوس��تن به توافق��ات بینالمللی از این
س��ه روش بهره گیرند .در توافق پاریس
نیز ک��ه یک معاهده بینالمللی اس��ت،
کش��ورها حق بهرهمن��دی از روشهای
ذکر شده را دارا هستند .توافق پاریس ب ه
منظ��ور جلوگیری از افزایش  2درجهای
دمای کره زمین تا پایان قرن بیستم ،در
اجالس بیست و یکم کنوانسیون تغییر
اقلیم سازمان ملل متحد ()UNFCCC
مورد موافقت اولیه کشورهای عضو این
کنوانسیون قرار گرفت.
کش��ورهای پیوس��ته ب��ه تواف��ق
پاری��س ،موظف هس��تند مطابق بند2
ماده 4این توافقنامه تا س��ال ،2030
برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانهای

چرا همه تعهدات ایران در توافق پاریس ،مشروط نیست؟

تعهد مشکوک تازه

خود را در اس��ناد الزماالجرایی به نام
 NDCاعالم و اجرا کنند .میزان و نوع
تعهدات در سند مش��ارکت ()NDC
کشورها مشخص میشود.
ایران بهعنوان یکی از کش��ورهای
عض��و کنوانس��یون تغیی��ر اقلی��م این
موافقتنامه را تائید کرده است .تعهدات
ایران نیز در سند مشارکت ملی مدنظر
تعیینشده اس��ت که البته هنوز برای
بررس��ی و طی روند قانونی به مجلس
شورای اسالمی ارائه نشده است.
بررسی نوع تعهدات ایران
در توافق پاریس
ای��ران در ارائه تعه��دات خود در
این توافقنامه از دو روش غیرمش��روط
و مشروط اس��تفاده کرده است .بخش
غیرمش��روط تعه��دات ای��ران ،کاهش
 4درصدی و بخش مش��روط تعهدات
کاه��ش  12درصدی انتش��ار گازهای
گلخانهای تا سال  2030است.
از س��وی دیگر ش��رط تعیینشده
در تعهد دوم ،ش��رطی کل��ی و اجرایی
شدن آن غیرقابل ارزیابی است .ازجمله
شروط ایران میتوان به رفع تحریمهای
ظالمان��ه ،انتق��ال کمکه��ای مالی و
فناوری اش��اره کرد .از نقاط ضعف این
شروط میتوان عدم تعریف تحریمهای
ظالمانه در حقوق بینالمللی و همچنین
مش��خص نش��دن میزان و منبع دقیق
کمکهای مالی و فناوری است.
در مقابل اما تعهدات ایران دقیق،
شفاف و قابل ارزیابی است (کاهش 12
درصدی) که این میتواند کشور را در
صورت ناتوانی در اج��را با چالشهای
بینالمللی روبهرو کند.
این نوع تعهدات ایران در حالی است
که بسیاری از کشورها در تعهدات خود از
روش کامال مشروط بهره بردهاند .از سوی
دیگر بررس��ی شروط این کشورها نشان
میدهد که شروطی دقیق و قابل ارزیابی
تعیین کردهاند .در ادامه به بررسی چند
مورد معدود از کش��ورهایی که تعهدات
مشروط ارائه دادهاند میپردازیم .در این
بررسی مشابهت شرایط و منابع اقتصادی
و مجاورت مدنظر است.

پلیس تنها یکبار ورود غیرمجاز در محدوده
طرح ترافیک و زوج و فرد را جریمه میکند
فرمان��ده انتظامی تهران ب��زرگ در مورد
پليـــــس
تمهیدات پلیس برای شب عید و روزهای
پایانی سال گفت :از چند روز آینده طرح ویژه ما در مراکز خرید
و تج��اری آغاز خواهد ش��د و  ۳۵۰راس��ته و مرکز را به صورت
محسوس و نامحس��وس با همراهی مأموران پلیس پیشگیری،
پلیس امنیت ،پلیس آگاهی و ...تحت پوشش قرار خواهیم داد.
سردار حسین رحیمی با بیان اینکه در این زمینه جلسات
مختلفی نیز با دس��تگاههای مسئول داش��تهایم ،تصریح کرد:
ب��ا اصناف و مدیران مجتمعهای تجاری نیز جلس��اتی برگزار
کردیم و گشتهای ما نیز مخصوصا در ساعات خرید و پرتردد
افزایش خواهند یافت.
وی گفت :با آغاز س��ال نو ،طرح نوروزی ما که مدل دیگر
دارد و در تمام سطح شهر اجرا خواهد شد با بکارگیری جمع
زیادی از نیروهای خودمان و گشتهای پیاده در محالت اجرا
خواهد شد .در این ایام تمرکز ما بر حفاظت از منازل مسکونی
و جلوگیری از سرقت از منازل و موارد اینچنینی خواهد بود.
رئی��س پلی��س ته��ران در م��ورد اقدام��ات پلی��س برای
چهارشنبهسوری نیز گفت :اقدامات ما در این خصوص از مدتها
قبل آغاز شده و تا کنون بیش از شش میلیون عدد انواع و اقسام
موادمحترقه را کشف کردهایم و چهار انبار بزرگ را نیز شناسایی

 -1ونزوئال :مطالعه س��ند مشارکت
مل��ی( )NDCونزوئ�لا نش��ان میدهد
که این کش��ور در توافق پاریس از روش
مش��روط بهره برده است .یکی از اهداف
ونزوئ�لا در امضای توافق اقلیمی پاریس
کمک بهصرفه جویی در هزینههای تولید
این کشور از طریق نوسازی صنایع است.
از جمله این کمکه��ا میتوان به
بازگرداندن  90درصد از ضایعات کاغذ
و شیش��ه و همچنین ایج��اد واحدهای
صنعتی که از  100درصد ضایعات فوالد
استفاده کند ،اشاره کرد .از دیگر شروط
ونزوئال اجرای کامل کمک  100میلیارد
دالری از س��وی کشورهای توسعهیافته
است .البته تابهحال این کمکها اجرایی
نشده است .همچنین این کشور ،برآورد
می��زان دقیق هزینهه��ای مالی اجرای
تعه��دات را به بازه سهس��اله  2016تا
 2019موکول کرده است.
 -2افغانس��تان :کش��ور افغانستان
از مدل تعهدات مش��روط پیروی کرده
و هیچگون��ه تعه��د داوطلبانه در س��ند
مشارکت ملی ارائه نداده است اما دولت
ایران در س��ند مشارکت ملی خود تعهد
کرده است .اصلیترین شرط افغانستان
اهداء کمکهای بینالمللی به میزان17.4
میلیارد دالر از سوی صندوق تسهیالت
جهانی زیستمحیطی ( ،)GEFصندوق
آبوهوای سبز ( )GCFاست .همچنین
این کشور زمینههای سرمایهگذاری را نیز
مشخص کرده است از آن جمله میتوان
به انرژی ،اس��تخراج منابع ،کشاورزی و
مدیریت زباله اشاره کرد.
حال سؤال اینجاست که چرا دولت
ایران برای پیوس��تن به توافق پاریس از
این روش پیروی نکرده است و تعهدات
خود را به در دو قس��مت غیرمش��روط
و مش��روط ارائ��ه داده اس��ت؟ این در
حالی اس��ت که ایران میتوانست برای
جلوگیری از ضربه به منافع ملی خود از
روش مشروط استفاده کند .از همینرو
انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی و کمیس��یونهای تخصصی
بررسیکننده این توافقنامه برای تأمین
حداکثری منافع ملی ،چنین مسائلی را
موردتوجه قرار دهند .فارس

و با عامالن آن برخورد کردهایم .وی با بیان اینکه در این خصوص
ماموران پلیس آگاهی ،پلیس امنیت ،پلیس پیشگیری و ...حضور
دارند ،گفت :ماموران ما فضا را رصد میکنند ،بر واحدهای صنفی
نظارت دارند و توصیههای الزم به آنان داده شده است.
س��ردار رحیمی در پاس��خ به پرسش��ی در مورد جریمه
ع��وارض خودروها نیز گفت :عوارض خ��ودرو ربطی به پلیس
ندارد و هرسال از س��وی صاحب خودرو پرداخت میشود .اما
در مورد ورود به طرح ترافیک و زوج و فرد ما یکبار خودروهای
غیرمجاز را جریمه میکنیم و اگر کسی وارد محدوده غیرمجاز
ش��ود ۲۰ ،ه��زار تومان و ن��ه  ۵۰هزار جریمه خواهند ش��د.
بنابراین جریمه همان  ۲۰هزار تومان اس��ت و هرچه گشتیم
ماده قانونی دیگری پیدا نکردیم که جریمه عوارض و  ...در آن
باش��د ،حاال دوستان شهرداری اگر ماده قانونی هست بگویند،
چون ما همچین چیزی در مورد عوارض ندیدیم.
وی ادامه داد :افسران ما دوربینها را چک میکنند و بعد
درم��ورد خودروها اعمال قانون میش��وند ،در مواردی افرادی
که شماره پالک را عوض میکنند ما شناسایی کردیم و اتفاقا
دستگیر هم کردیم .با پالک مخدوشها نیز با جدیت برخورد
میش��ود .هم میدانی و هم دوربینی .حاال ممکن است چهارتا
هم از دس��ت ما در برود ،اما ما ب��ا هرآنچه که ببینیم برخورد
میکنیم .چون پالک مخدوش جرم است.
س��ردار رحیمی در مورد نواق��ص دوربینها و  ..نیز گفت:
ما مشکالت زیرساختی را تهیه کرده و گزارش مجلد آن را به
معاون محترم شهردار و خود شهردار تهران ارائه دادیم.

