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مجبور ش��ديم گزارش ام��روز را به موضوعی 
اختصاص دهيم كه ش��ايد بس��ياری از مردم 
دچار آن هس��تند و نمی دانند چه كنند. حتی 
شايد راهکار قانونی هم برای آن در نظر گرفته 
ش��ده باشد، اما با وجود آن، پروسه اداری هم 
در اين ش��رايط كرونايی حوصله پيگيری را از 
مردمی كه حقش��ان در اين ماجرا ضايع شده 

ندارند.
داستان از اين قرار است كه ...

نشسته ايد در خانه يا محل كار كه كيلومترها 
از آن اتف��اق فاصله داريد،  از همه جا بی خبر 

و ناگهان...
ناگهان پيامکی برای ش��ما در گوش��ی همراه 

فرستاده می شود و شما آن را باز می كنيد.
پيام��ك محترمان��ه اس��ت آنقدر ك��ه تصور 
می كنيد برای تقدير و تشکر از شما به خاطر 
نوع رفتار شهروندی فرستاده شده، متن پيام 

از اين قرار است؛
مالك محترم وس��يله نقليه به ش��ماره پالك 

فالن، قبض صادر ش��ده برای ش��ما به شرح 
زير است؛

شماره سريال ...
تاريخ و ساعت ... 

محل تخلف: قزوين محور قزوين تهران)يا هر 
مکان ديگری(

نوع قبض: دو برگی
وسيله نقليه: سواری فالن

تخلف  )ها( : 1
مبلغ: فالن مبلغ
شماره قبض: ...
شناسه قبض: ...

پليس راهور ناجا
تا اينجای كار را داشته باشيد تا بعد.

پيام��ك را ك��ه می خواني��د، به خ��ود نگاهی 
می اندازيد كه كجا هستيد و آيا چنين تخلفی 

از سوی شما سر زده است يا نه؟
به خود ش��ك می كنيد! ب��ا تعجب به فکر فرو 
می رويد، من كجا قزوين و محور قزوين تهران 

كجا! من كه اكنون در خانه يا محل كار خود 
هس��تم و وسيله نقليه متعلق به من نيز يا در 
پاركينگ خانه است يا در گوشه ای از خيابان 

نزديك محل كار پارك شده است.
چ��ه زمانی به قزوي��ن رفته ام ك��ه خود خبر 

نداردم!
اي��ن جريم��ه  ب��ه  زده همچن��ان  ش��گفت 
می انديش��يد كه چگونه ممکن اس��ت اگر هم 
اش��تباهی صورت گرفته باش��د تا اين اندازه 
نزديك به مشخصات خودروی متعلق به شما 

است؟
ش��ماره پالك و رنگ خودرو ه��م با آنچه كه 
در پيامك نوشته شده جور در می آيد اما يك 
نکته مهم با اي��ن پيامك نمی خواند و آن هم 
اين است كه شما اصاًل در روزی كه پيام برای 
شما فرستاده ش��ده، از تهران خارج نشده ايد 
و حت��ی در روزه��ا و هفته های گذش��ته هم 
الس��تيك های خودروی ش��ما رنگ اتوبان و 

جاده را به خود نديده است!
ب��ا خ��ود می گويي��د اص��ال قب��ض دو برگی 

چيست؟
در اينترن��ت جس��تجويی می كني��د و مفهوم 

قبض دوبرگی را نيز متوجه می شويد.
جريم��ه دو برگ��ی نوع��ی از ابالغ محس��وب 
می ش��ود كه پليس تخلف ارتکاب��ی راننده را 

مشاهده كرده است.
هنگامی كه پليس تخلفی را از س��وی راننده 
مش��اهده می كند نس��بت به توقف و ايس��ت 

خودرو دستور می دهد.
ب��ا توجه به ايس��ت دادن پليس و عدم توقف 
خودرو از س��وی راننده چه به صورت عمد و 
غير عمد مأم��وران پليس راه��ور از دو برگه 
استفاده می كنند و جريمه و تخلف در سوابق 

راننده متخلف درج خواهد شد.
در اين حالت پليس نس��بت ب��ه صدور برگه 
جريمه با درج مشخصات خودرو شامل پالك، 
رنگ، زم��ان و مکان تخل��ف و ميزان جريمه 

اقدام می كند.
اكنون يك مس��ئله ديگر هم ب��ه اين موضوع 

اضافه ش��د، تخلف شما از دستور پليس، شما 
به دستور پليس هم توجهی نکرده ايد، كه اين 

خود يك تخلف ديگر است!
برای آن كه نس��بت به اي��ن جريمه اعتراض 
كنيد، جستجوی ديگری را در اينترنت انجام 
می دهيد و شما را به دفاتر پليس به اضافه 10 

راهنمايی می كنيد.
ب��ه نزديك ترين دفت��ر پليس ب��ه اضافه 10 
مراجع��ه می كني��د و با ارائ��ه كارت خودرو و 
ش��ماره ملی ماجرا با به متصدی مربوط شرح 
می دهيد، او هم در رايانه خود جستجو می كند 
و به همين م��ورد برخورد می كند و می گويد 
شما يك ثبت جريمه با همان مشخصاتی كه 

گفتيد، داريد.
می گوييد خوب! بايد چ��ه كرد؟ من كه اصاًل 
هيچ ترددی در محور قزوين تهران نداشته  ام!

متصدی توضيح می ده��د كه بايد برگه ای پر 
مط��رج  را  خ��ود  كندی و اعتراض  
كنيد هزينه اش می شود فالن تومان، يك برگه 
ديگر هم هس��ت كه آن هم هزينه ای می شود 

اينقدر.
و ش��ما می گويي��د كه من در خان��ه يا محل 
كار خود نشس��ته ام اما برای من جريمه صادر 
می ش��ود، خودروی من مدت زيادی است كه 
از تهران بيرون نرفته چگونه ممکن اس��ت كه 

چنين اشتباه بزرگی صورت گرفته باشد؟
متصدی نيز با بيان اين كه من هم مثل ش��ما 

از اين جريان اطالعی ندارم.
از متص��دی می پرس��يدی كه پيگي��ری اين 
موض��وع نتيجه  بخش خواهد ب��ود يا اين كه 

بی ثمر است؟
و او می گوي��د ب��ه نتيجه نمی رس��د، اگر هم 
می خواهي��د پيگي��ری كنيد ب��ه راهنمايی و 
رانندگی منطق��ه مراجعه كنيد و اين موضوع 
را مط��رح كنيد، اما فکر نکنم پيگيری ش��ما 
به نتيجه برس��د چرا ك��ه نمونه های زيادی از 
اتفاقی كه برای ش��ما افت��اده وجود دارد و به 

نتيجه نرسيده است.
و ش��ما نيز ناايمد از اين كه پيگيری به نتيجه 

نخواهد رس��يد و ارزش ص��رف وقت و هزينه 
هم ندارد، دست از پا درازتر از دفتر پليس به 
اضافه 10 بيرون می آييد و با خود می انديشيد 
كه آيا اين پول های جريمه های اش��تباهی از 

نظر شرعی اشکالی دراد يا ندارد؟
آيا اين پول ها حرام است يا حالل؟

اگر قانون درس��ت اعمال شود، حرجی بر آن 
نيس��ت و بايد به قانون تمکين كرد، اما زمانی 
كه اين قانون به اشتباه شما را جريمه می كند،  

پرداخت اين جريمه چه حکمی دارد؟
قطعاً خودرويی كه از ش��هر خارج ش��ده و در 
جاده، آزاد راه يا ه��ر اتوبانی حركت می كند، 
دوربين هاي��ی اين مس��يرها، خودروها را زير 
نظ��ر دارن��د، عوارضی ني��ز ب��ا دوربين خود 
پالك خودرو را ثبت می كند و برای پرداخت 
عوارض پيامکی برای مالك خودرو فرس��تاده 
می ش��ود. پس می توان اينگون��ه جريمه های 
اش��تباه را جبران كرد و پليس راهور از طريق 
همين فرايند می نواند از تحميل هزينه اضافه 
به مردمی كه روحشان هم از تخلف ثبت شده 

خبر ندارد، جلوگيری كند.
اينجا و در بحث تخلفاتی كه به اش��تباه ثبت 
می ش��ود حق الناس مطرح است. قطعاً فردی 
كه به اشتباه جريمه شده، مبلغ آن جريمه را 
با نازضايتی كامل پرداخت می كند و اين خود 
ش��بهه در پول هايی كه به حس��اب جرايم و 

سپس به خزانه وارد می شود، ايجاد می كند.
قطعاً از اين دس��ت اش��تباهات، كم نيست و 
مبالغ آن نيز همينطور. دس��ت اندركاران بايد 
فک��ری برای اين مش��کل كنند ت��ا پول هايی 
اينگونه جريمه های شبهه ناك، تعيين تکليف 
ش��ود و البت��ه در ش��رايط س��هت اقتصادی، 
اينگون��ه هزينه ها به نا ح��ق به مردم تحميل 

نشود. 
و در آخ��ر نمی توان زحم��ات كاركنان پليس 
راهور را در ش��رايط گوناگ��ون ناديده گرفت، 
چرا كه اين عزيزان در سرما و گرما، تعطيالت 
ن��وروزی و ديگر ش��رايط ويژه س��ر كار خود 

حضور دارند.

جانشین رئیس پلیس کشور: 

هیمنه پوشالی افراد هنجارشکن و اوباش 
باید در صحنه شکسته شود

جانشين فرمانده نيروی انتظامی گفت: برخورد با موضوع اراذل و اوباش بايد در صحنه 
و با سرعت و بدون فوت وقت انجام شود و اين مهم نبايد به تعويق بيفتد و در صحنه 

بايد هيمنه پوشالی افراد هنجارشکن شکسته شود.
سردار قاسم رضايی در "قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش تهران" با قدردانی از تشکيل 
كارگروه مبارزه با اراذل و اوباش و با اش��اره به اينکه در اين زمينه تشکيل كارگروهی 
الزم و ضروری است، اظهار كرد: طرح مبارزه با اراذل و اوباش بايد مادامی كه رضايت 

كامل مردم در اين زمينه حاصل شود، ادامه پيدا كند.
جانش��ين فرمانده نيروی انتظامی با تأكيد ب��ر اينکه اجرای اينگونه طرحها بايد رعب 
و وحش��ت در دل افرادی كه امنيت و آرامش جامعه را مختل می س��ازند، ايجاد كند، 
عنوان كرد: مقابله جدی و منسجم با اراذل و اوباش يعنی تأمين حقوق شهروندی، از 
اين رو الزم اس��ت كه با اقتدار با افرادی كه امنيت و آرامش مردم را بر هم می زنند، 
مقابله كرد. وی با تأكيد بر اينکه در حوزه مقابله با اراذل و اوباش و افرادی كه امنيت 
و آرامش جامعه را خدش��ه دار می كنند بايد با اقتدار ، روحيه انقالبی و تکليف مداری 
اقدامات بايس��ته را انجام دهيم، متذكر ش��د: برخورد با موضوع اراذل و اوباش بايد در 
صحنه و با سرعت و بدون فوت وقت انجام شود و اين مهم نبايد به تعويق بيفتد و در 

صحنه بايد هيمنه پوشالی افراد هنجارشکن شکسته شود.
اين مقام انتظامی با تأكيد بر اينکه بايد ضرب شستی به افراد هنجارشکن نشان داده 
ش��ود كه اينگونه افراد جرأت عرض اندام و قانون شکنی را به خود ندهند،گفت: مبارزه 

با اراذل و اوباش مقطعی نيست و اين مهم بايد همواره در دستور كار باشد.

امامعلی)ع(: آن كه فردا را از عمر خويش بشمارد، پديده مرگ را به 
گونه واقعی نمی شناسد.

رئيسپليسراهورتهرانبزرگ:
هيچمماشاتیدربرخوردباتردد
غيرمجازموتورهایسنگين

وجودندارد

رئيس پليس راهور تهران بزرگ گفت: پليس برای 
برخورد با تردد غيرمجاز موتورس��يکلتهای سنگين 

در تهران، هيچگونه مماشاتی ندارد.
سردار محمدحسين حميدی درباره برخورد پليس 
راه��ور تهران بزرگ ب��ا تخلفات موتورس��يکلتهای 
س��نگين و تردد غيرمجاز آنه��ا در پايتخت، اظهار 
كرد: اينکه موتورس��يکلتهای سنگين وجود دارند و 
تردد می كنند كاماًل مشخص است اما اينکه توقيف 
و سپس آزاد می شوند، نه. رئيس پليس راهور تهران 
بزرگ افزود: اگر موتورسيکلت سنگين برابر ضوابط 
قانونی وارد كشور نشده باشد و غيرمجاز تردد كنند، 
ب��ه عنوان قاچاق كاال محس��وب، پرون��ده برای آن 
تش��کيل شده و سير قضائی طی می كند. همچنين 
اين موتورسيکلتهای سنگين قاچاق مصادره شده و 
مراجع قضائی برای آن تصميم گيری می كنند. وی 
خاطرنش��ان كرد: برخی از راكبان موتورسيکلتهای 
سنگين نيز مجوز نگهداری آنها را دارند اما مجاز به 
تردد نيس��تند كه شرايط برای آنها كمی متفاوت تر 
بوده و عمده ترددهای موتورسيکلتهای سنگين در 
تهران، مربوط به اين دسته از موتورسيکلتها است.

اي��ن مق��ام انتظامی تصري��ح كرد: البت��ه در مورد 
دوم ني��ز پلي��س برخ��ورد قانون��ی خ��ود را با اين 
موتورسيکلتهای سنگين انجام می دهد، در صورت 
رؤيت توس��ط پليس، با آنها برخ��ورد الزم صورت 
می گي��رد و در اين رابطه نيز هيچگونه مماش��اتی 

تسنيم نداريم.

جزئياتخدماتآنالينتعويضپالک
وشمارهگذاریخودرو

رييس مركز ش��ماره گ��ذاری پلي��س راهنمايی و 
رانندگ��ی ناجا جزئي��ات اجرای ط��رح نوبت دهی 
اينترنتی ب��رای دريافت خدم��ات تعويض پالك و 
شماره گذاری را تشريح كرد. سرهنگ علی محمدی 
درباره اج��رای ط��رح نوبت دهی اينترنت��ی مراكز 
ش��ماره گذاری و تعويض پالك گفت: اين طرح  از 
روز يکش��نبه هفته گذشته در تهران آغاز شد و در 
ح��ال حاضر در دو مركز ميث��م و خاوران عملياتی 
شده اس��ت. بر اين اس��اس ش��هروندان با مراجعه 
ب��ه س��امانه nobatdehi.epolice.ir و ورود به 
آن نس��بت به دريافت آنالين زمان ش��ماره گذاری 
ي��ا تعويض پ��الك خودروی خ��ود در همان روز يا 
چند روز قب��ل اقدام كنند. وی با بي��ان اينکه اين 
اقدام در راستای الکترونيکی شدن خدمات پليس، 
كاهش مراجعات حضوری و عدم تجمع مردم اتخاذ 
ش��ده است، گفت: با راه اندازی سيستم نوبت دهی 
اينترنتی، مراجعات مردم به مراكز مديريت شده و 
آن ها می توانند از روزهای قبل ساعت ورود خودرو 
را به مركز تعيين كرده و بدون ايس��تادن در صف، 
در زمان تعيين شده وارد مركز تعويض پالك شوند 
و در باج��ه های ويژه ای طرح نوبت دهی اينترنتی 
مراجعين خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند.

ب��ه گفته محمدی، اين طرح توانس��ته زمان انتظار 
مردم در ص��ف ورودی مراكز را حذف كند و زمان 
ارائه خدمات را به كمتر از يك ساعت كاهش دهد 
و پ��س از ورود خودرو به مركز تعويض پالك و در 
ص��ورت كامل بودن مدارك، تم��ام مراحل تعويض 

پالك كمتر از يك ساعت انجام خواهد شد.
ريي��س مرك��ز ش��ماره گذاری پلي��س راهنمايی و 
رانندگی ناجا با بيان اينکه ساير مراكز تعويض پالك 
تهران و اس��تان ها نيز به مرور در آينده نزديك به 
اين سامانه مجهز خواهند شد، گفت: البته در حال 
حاض��ر خدمات ش��ماره گذاری و تعويض پالك در 
همين دو مركز نيز به شکل سنتی و حضوری ارائه 

ايسنا می شود. 

گزارشخبر

خبر

آگهى تجدید مناقصه عمومى
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اقبالیه به شماره  اقبالیه در نظر دارد در راستاى اجراى مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر  شهردارى 
مناقصه  طریق  از  اقبالیه  شهر  سطح  معابر  سازى  آماده  واگذارى  به  نسبت   99/04/15 مورخ  5/185/ش 
عمومى  به پیمانکاراقدام نماید. لذا شرکتها و افراد حقیقى و حقوقى واجد الشرایط میتوانند از تاریخ انتشار 
نمایند.  مراجعه  (سامانه ستاد)  الکترونیک  دولت  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  آگهى جهت 

مهلت تحویل اسناد مناقصه حداکثر ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه مى باشد
1- هزینه آگهى (هر چند نوبت) بر عهده برنده مناقصه مى باشد

2- شرکت کنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهى فعالیت از سازمان هاى ذیربط اقدام نمایند.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار مى باشد.

4- واریز مبلغ 214/908/695 ریال سپرده شرکت در مناقصه به حساب جارى 0106395281003 بانک ملى 
شعبه اقبالیه با ضمانت نامه بانکى.

5- برندگان اول ودوم وسوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید.
6- سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

لذا متقاضیان شرکت کننده در مناقصه مى توانند ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت 
الکترونیک (سامانه ستاد)مراجعه نمایند.       

 نوبت اول: 1399/05/21        نوبت دوم:1399/05/28

آیا این پول ها از نظر شرعی اشکال ندارد؟


