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گـــزارش

 اثرات ویرانگر تصویر دروغینی که »سلبریتی ها« 
از خود به نمایش می گذارند!

 برخورد با کشف حجاب 
در دستور کار پلیس

ســخنگوی پليس از تذكر، تعهد و سپس ارشاد در 
رابطه با افرادی كه ناهنجاری اجتماعی داشــته و از 

قانون تمکين نمی كنند خبر داد.
می گوينــد: »حجاب يك اصل و يك عرف اســت، 
لطفا با بدحجابان برخورد شــود«. در پويشی ديگر 
آورده اند كه »يکــی از اين معضالتی كه در جامعه 
بنای عادی ســازی آن از ســوی عده ای عامدانه و 
مغرضانه ترويج می شود و در ماشين های شخصی و 
ماشين های عمومی، كوچه، بازار، خيابان ها و پاساژها 
و بعضا مغازه ها، كشف حجاب در انظار عمومی است 
كه باعث مخدوش كردن چهره جامعه اســالمی مان 
گرديده اند« و در كمپين ديگری از خبرگزاری فارس 
خواسته اند »پويش های مرتبط با موضوع حجاب به 
طور كاماًل جدی و مستمر از تمام نهادهای مسئول 
در اين حوزه از جمله مجلس، دولت و قوه قضاييه تا 
رسيدن به نتيجه ملموس در جامعه پيگيری شود«.

تاكنون تعداد زيادی پويش مرتبط با واژه »حجاب« 
در ســامانه فارس من ثبت شده كه هركدام از چند 
ده نفــر تا چند صد نفر و حتی برخی پويش ها چند 

هزار نفر حامی را به خود اختصاص داده اند.
مطالبه از سران قوا برای اجرای قانون حجاب و عفاف، 
درخواست برخورد قانونی با سلبريتی های مروج بی 
حجابی و بدحجابی، رسيدگی به وضعيت بدحجابی 
در مترو و اماكن عمومی، اورژانســی جلوی كشــف 
حجاب و هتاكی ها گرفته شــود، درخواست برخورد 
قاطعانــه ماموران مترو بــا بدحجابی و بی حجابی و 
ناهنجــاری های اخالقی، قانون گســترش عفاف و 
حجاب اجرايی شــود، برخورد با كشــف حجاب در 
خيابان های تهران، برخورد قانونی با كشــف حجاب 
در انظــار عمومی، با كشــف حجــاب در خيابان و 
خودرو برخورد قانونی شود؛ تمام قد جلوی مروجان 
بدحجابی در جامعه بايستيد؛ جايگاه متوليان حجاب 
در كشــور كجاســت؛ مبارزه با بدحجابی و اجرای 
قانون در مورد هنجارشکنان، مطالبه رعايت حجاب 
در اماكن عمومی توسط هنجارشکنان، لزوم اهتمام 
بيشــتر در مقابله با بدحجابی در سطح شهر و غيره 
فقط نمونه هايی از پويش های مرتبط در اين حوزه 

است كه در فارس من ثبت شده است.
پويــش هايی كه هــر كدام در زمان مقرر توســط 
خبرنگاران خبرگزاری فارس به آنها پرداخته شــده 
و پيگيری آنها از مســئولين ذيربط در دســتور كار 
بوده اســت.  موضوع عفاف و حجــاب و برخورد با 
كشف حجاب مسئله ای بود كه در گفت وگو با سردار 
حاجيان ســخنگوی فرماندهی كل انتظامی كشور 

دوباره آن را مطالبه كرديم.
ســردار مهدی حاجيان معاون فرهنگی_ اجتماعی 
فرماندهــی كل انتظامــی كشــور در گفت وگــو با 
خبرنــگار انتظامــی فــارس به تشــکيل قــرارگاه 
فرهنگی_ اجتماعی انتظامی از ارديبهشت ماه سال 
جاری اشاره و اظهار داشــت: در قرارگاه فرهنگی_ 
اجتماعــی پليس، طرح هايی را فقــط برای افرادی 
كه ناهنجاری های اجتماعــی انجام داده و از قانون 

تمکين نمی كنند به مرحله اجرا گذاشته ايم.
سخنگوی فرماندهی كل انتظامی كشور تصريح كرد: 
اين طرح شــامل افرادی همچون كسانی كه كشف 
حجاب می كنند شــده كه در اين راستا از ابزارهايی 
برای كنترل و تذكر به اين افراد اســتفاده می شود. 
وی همراهــی مردم را در ايــن زمينه خوب ارزيابی 
كــرد و گفت: شــهروندان همراهی خوبــی در اين 
زمينه داشــتند چرا كه برخی نادانسته در اين فضا 
قرار گرفته و بعد از تذكر پليس اصالح شدند؛ هدف 

پليس هم اصالح افراد است.
 معاون فرهنگی -  اجتماعی پليس كشــور در پاسخ 
به ديگر پرســش فارس در اين خصوص كه ماموران 
پليس در مواجهه با افراد بدحجاب يا كسانی كه كشف 
حجاب كرده اند چه روندی داشته و آيا فقط به اخذ 
تعهد بســنده كرده يا نه؛ هنجارشکنان دستگير هم 
می شــوند اظهار داشت: اين موضوع مراحل مختلفی 
دارد؛ اگرچه پليس سعی می كند بيشتر به اين دسته 
از افراد تذكر بدهد اما بعد از تذكر، تعهد اخذ شده و 

در مرحله بعدی ارشاد می شوند.

اخبـــــار

سلبريتی ها از طريق رسانه، يك لحظه گذرا را ثبت می كنند 
تا تصويری آنی از واقعيت اجتماعی مشــتركی باشــد كه 
به قدر خود ســلبريتی متزلزل است؛ اين نوع تصوير سازی، 
توليد نياز كاذب می كند! نيازی كه به فرد القا می كند بدون 

رسيدن به اين نياز، طعم خوشبختی را نمی چشد.
به گزارش تســنيم؛ كمال گرايی در فرايند ازدواج يك مانع 
مهم محسوب می شــود. افرد كمال گرا برای ازدواج، اغلب 

معيارهای سخت گيرانه  ای دارند.
موقعيت اقتصــادی، اجتماعی، تحصيلــی در ايده آل ترين 
صورت به عنوان معيار توسط افراد كمال گرا لحاظ می شود 
مثــاًل يك فــرد كمال گرا انتظــار دارد همســر آينده اش 
عالوه بر داشــتن چهره ای زيبا، ثروت مناســب و موقعيت 
اجتماعی ايده  آل هم داشته باشد؛ پسر كمال گرا انتظار دارد 
همسرش "دختر شــاه پريون" باشد و دختر كمال گرا نيز 
همسر آينده اش را شــاهزاده ای سوار بر اسب سفيد تصور 

می كند!
از نگاه روان شناسان، كمال گرايی مجموعه ای از ويژگی های 
شــخصيتی است كه فرد بر اساس آنها مدام تالش می كند 
عملکرد بی عيــب و نقصی از خــود در حوزه های مختلف 
زندگی اش به نمايش بگذارد. در نــگاه ايده آل گرايانه، فرد 
مدام دغدغه رســيدن به ايده  آل هايش را دارد و نسبت به 
نقاط ضعف و نواقصش، نگاه بســيار منفی داشته و حتی از 
آن گريزان اســت؛ به حدی كــه نمی خواهد هيچ كس اين 

نقاط ضعف را در شخصيت، زندگی و تصميماتش ببيند.
در اين شــرايط فرد، مدام در يــك تعارض بين معيارهای 
ايده آل نگــر و عملکرد واقعی اش قرار می گيرد؛ اين تعارض 
منجر به يــك خودانتقادی ويرانگر می شــود كه فرد را از 
لحاظ روان شناختی دچار چالش های جدی مانند اضطراب، 
افسردگی، بی اشتهايی عصبی و اضطراب اجتماعی می كند.

کمال گرایی چه تأثیری بر فرایند ازدواج می گذارد؟
بــاال رفتن ســطح توقعات يکــی از اصلی تريــن نتايج و 
پيامدهای كمال گرايی محســوب می شــود؛ بنابر گزارش 

مركز پژوهش های مجلس از سال 1397 تا 1400 همواره 
عامل بــاال بودن ســطح توقعات جــزء اصلی ترين داليل 

افزايش سن ازدواج جوانان قرار داشته است.
بــاال رفتن ســطح توقعات و معيارهای ســخت گيرانه فرد 
كمال گــرا، هم دامنه انتخاب را بــرای او محدود می كند و 
هم باعث ازدست رفتن فرصت هايش برای ازدواج می شود. 
كمال گرايــی در ازدواج تنهــا در مرحلــه انتخاب خالصه 
نمی شود. فرد كمال گرا حتی اگر بتواند ازدواج هم كند در 
ادامه زندگی، نــگاه ايده آل   نگرش باعث ايجاد نارضايتی از 
زندگی مشترك می شود. عالوه بر اين، فرد كمال گرا به خاطر 
خود انتقادی ويرانگری كه ريشــه در كمال گرايی اش دارد، 

اعتمادبه نفس الزم برای تصميم گيری درست را ندارد.
كمالگرايی داليــل مختلفی دارد اما تصويری كه رســانه 
و ســلبريتی ها از زندگی ايده  آل بــه خصوص برای جوانان 
درســت می كنند بی  شك يکی از داليل اصلی رواج كمال-

گرايی در بين افراد جامعه امروز ما است.
يکی از قابليت های رسانه ها، ذهنيت سازی و القای الگوهای 
رفتاری و زيســتی در ســطح جوامع اســت؛ در اين ميان 
محصوالت رسانه های تصويری نظير اينستاگرام و فيلم های 
سينمايی و ســريال های تلويزيونی تأثيرات شگرفی دارند. 
سرگرم سازی، جذابيت، طرح غيرمستقيم مضامين، نفوذ و 
رسوخ در ضميرناخودآگاه مخاطب و برخورداری از گستره 
وســيع مخاطبان، از ظرفيت های قابل توجه اين رسانه ها 
اســت. به همين دليل هم در كوتاه مــدت می توانند يك 
 ســبك زندگی خاص را در گســتره ای وســيع و ميليونی 

شايع سازند.
ايــن روزها بســياری از چهره های مشــهور و موســوم به 
سلبريتی و همچنين اينفلوئنسرها به مروجان اصلی سبك 
زندگی مصرفی و تجمالتی بدل شده  اند؛ سفرهای تفريحی 
به خارج از كشــور، گشت و گذار در هتل های گران قيمت، 
اســتفاده از خودروهای لوكس، لباس ها و لوازم آرايشی يا 
زيورآالت پرهزينه، بهره مندی از خوراكی های چشــم گير، 
نمايش دكوراســيون الكچری و... از عناصر اصلی در حال 

ترويج توســط بسياری از ســلبريتی ها و اينفلوئنسرها در 
شــبکه های اجتماعی است؛  ســلبريتی ها از طريق رسانه، 
يك لحظه گذرا را ثبت می كنند تا تصويری آنی از واقعيت 
اجتماعی مشــتركی باشد كه به قدر خود سلبريتی متزلزل 

و بی دوام است.
اين نوع تصوير ســازی، توليد نياز كاذب می كند! نيازی كه 
به فرد اينگونه القا می كند بدون رســيدن به اين نياز، طعم 
خوشبختی را نميچشــد! اين آغاز فرايند كمالگرايی است. 
برای مثــال جوان با خود فکر می كند اگر مراســم مجلل 
عروســی برگزار نشود يا لباسها و زيورآالت پرهزينه نخرد، 

در زندگی مشترك خوشبخت نخواهد شد!
كم كم اين گونه كمال  نگری و ايده آل خواهی در فرد نهادينه 
می شــود؛ برای هر تصميم و انتخاب بهترين ها را ميخواهد! 
هميــن هم باعث محدود شــدن دايره انتخابش می شــود. 
گزينه ای كه در كنارش احســاس خوشبختی داشته باشد، 
محدودتر ميشــود. در نتيجه يا اصال فرصت ازدواج دســت 
نميدهد يا در سن باال امکان ازدواج برای جوان فراهم ميشود.
اما يك ســؤال اساسی باقی ميماند؛ چرا تصوير سلبريتی ها 
از زندگی تا به اين حد باعث ايجاد تعلق خاطر در مخاطب 
می شود؟ سلبريتی شدن چيزی بيشتر از شهرت الزم دارد؛ 
برخالف آن  آدم های سرشناســی كه شــايد از زندگی شان 
چندان ســر درنياوريم، ســلبريتی ها به طرز عجيبی به ما 
شــباهت دارند؛ مثل ما شوخی می كنند، بچه دار می شوند، 
و غذا می خورند اما اين شباهت ذره ای از فاصلۀ كهکشانی 

آن ها با ما كم نمی كند!
بخشی از مردم به خصوص جوانان برای شنيدن همين تصوير 
متزلزل و بی دوام، سرودست می شکنند به طوری كه در يك 
برنامه تلويزيونی كه مربوط به يکی از اپراتورهای تلفن همراه 
بود يك زوج سلبريتی 100 ميليون تومان دريافت كردند تا 

قصه آشناييشان قبل ازدواج را تعريف كنند!
ســلبريتی ها در هر حوزه ای كه باشند توسط عموم مردم 
به خصوص جوانان به راحتی به رســميت شــناخته شده و 
رفتار آنها به عنوان الگو در جامعه تلقی می شــود اما چرا به 

تصويری كه سلبريتی ها از زندگی نشان می دهند، دلبسته 
می شويم؟

ســلبريتی ها با تصويری كه از زندگی شان نشان می دهند 
بــه ما اين فرصت را می دهند تا كمی از زندگی روزمره مان 
فاصله بگيريــم؛ تصويری از زندگی می ســازند كه در آن 
خبری از نقص، كمبود و نداری نيست! ما نسبت به چنين 
تصويری احســاس تعلق خاطــر می كنيــم. در اين نگاه، 
ســلبريتی بيشتر شبيه يك كاالســت كه از طريق رسانه، 
به مشــتری كه همان مخاطب رسانه است، عرضه شده و 
مخاطب پس از پسند كردنش، تکه هايی از آن را انتخاب و 

سعی می كند مالك آنها شود.
اساساً داشتن يك تصوير ايده آل از زندگی تا آنجا كه فاصله 
بين ايده آل و زندگی واقعی مورد توجه باشد نه تنها اشکالی 
ندارد بلکه باعث انگيزه می شــود؛ مشــکل از آنجا شــروع 
می شود كه فرد محدوديت های زندگی واقعی را فراموشی 
می كنــد و تمام تعلق خاطرش بــه تصوير فانتزی معطوف 
می شود؛ اين تعلق خاطر هم باعث منفعل شدن می شود و 
هم يك خود انتقادی ويرانگر را در درون فرد دامن می زند 
و خود را در عرصه های مختلف زندگی فرد نشان ميدهد.

*برای دور شدن از كمالگرايی چه بايد كرد؟
قدم اول رســيدن به اين آگاهی اســت كه تصوير زندگی 
آنگونه كه يك ســلبريتی از دريچه رســانه ارائه می كند، 
ايده  آل نيست! دختر شاه پريون و شاهزاده اسب سوار فقط 
از طريق همان دريچه رســانه برای ازدواج پا پيش خواهند 
گذاشــت و در دنيای واقعی همه گزينه  هــا برای ازدواج، 

محدوديت ها و نقص هايی دارند.
قــدم دوم اين اســت كه خودمــان را با همــان ضعف ها و 
نقص هايی كــه داريم بپذيريــم! قبول كنيم كه اشــتباه 
می كنيــم و اين اشــتباه می تواند فرصتی برای ســاختن 
زندگی بهتر باشد؛ قرار نيست همه شرايط از همان اول در 
ايده  آل ترين صورتش آماده باشد؛ با اين بينش اگر در ذهن، 
ايده  آلی هم داشــته باشيم از نرسيدن به آن يا شکست در 

مسير رسيدن به آن نااميد نميشويم.

شركت توزيع برق استان اصفهان 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد  

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهار شنبه مورخ 1401/04/08  تا ساعت 19:00 سه شنبه  مورخ 1401/04/14  بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/04/14  تا ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/28  بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ويا اوراق مشارکت 

بی نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
نام شرکت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي اصفهان امروز - سياست روز  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي ميباشد وهمچنين آگهي اين مناقصه  در سايت پايگاه ملي مناقصات 

ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
5- کليه فرايند مناقصه بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خيابان شريعتی - شرکت توزيع برق استان اصفهان - دبيرخانه
7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دريافت گواهی امضای الكترونيكی راجهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  3319189 

شركت توزيع برق استان اصفهان

مبلغ ضمانتنامه)ريال(ساعت بازگشايي پاکات مناقصهتاريخ بازگشايي پاکات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق 1

شهرستان  دهاقان
08/301,535,000,000 صبح2241/14011401/04/28

مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق 2
شهرستان  کاشان

08/453,130,000,000 صبح2242/14011401/04/28

مناقصه برونسپاري بهره برداري امور برق 3
شهرستان  کاشان  به صورت حجمی

09/001,300,000,000 صبح2243/14011401/04/28

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 662662//401401
خريد مموري گيج منطقه چشمه خوشخريد مموري گيج منطقه چشمه خوش

شماره فراخوان شماره فراخوان 20010918630000202001091863000020      

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

نوبت اول

1- شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خريد مموري گيج منطقه چشمه خوش )ساخت ايران( به شرح 
مندرج در كتابچه مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا 
ارسال دعوت نامه و ساير مراحل مناقصه، صرفًا از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواست ها و مداركي 
كه غير از اين ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه-گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 
جهت شركت در مناقصه محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت نامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

2- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 10:30 مورخ  1401/04/13
3- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 11:00 مورخ  1401/04/28

4- نوع و كيفيت و كميت كاال: 

5- محل مورد نياز و مدت قرارداد خريد: منطقه عملياتي چشمه خوش متعلق به شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مدت 12 ماه
6- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 17/800/000/000 ريال- منابع سرمايه اي

7- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 890/000/000 ريال
8- پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد نرخ پيشنهادي مناقصه گر برنده در مقابل ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر.

9- مدارك و مستندات مورد نياز:
9-1 بارگذاري فرم تكميل شده ي استعالم ارزيابي كيفي 

9-2 بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره. 
9-3 مدارك و مستندات مربوط به فرم استعالم ارزيابي كيفي در فولدرهاي جداگانه تحت عنوان 1. مدارك مربوط به قراردادهاي قبلي 2. گواهينامه هاي حسن انجام كار 3. مدارك مالي 

4. گواهينامه هاي ايزو و 5. پروانه بهره برداري و ظرفيت توليد )جهت توليد كنندگان( قرار گيرد.
توجه: در صورت عدم بارگذاري مدارك و مستندات مندرج در بندهاي 9-1و 9-2 ساير مدارك بررسي نخواهد شد و مناقصه گر حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. 

10- نام، نشاني و اطالعات تماس مناقصه گزار:
كرمانشاه، ميدان نفت، بلوار زن، پالك 42 ، كدپستي 6714677745 ، شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

فكس اداره تداركات و كاال 38381623-083/ مركز تلفن  3311-083 / كارشناسان تداركات و كاال )داخلي 2108 و 2145( / دبيرخانه كميسيون مناقصات )داخلي 2522(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه آگهی 1340226

نوبت اول: 1401/04/08   نوبت دوم: 1401/04/11

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب 

 P/F PRESSURE & TEMPERTURE ELECTRONIC MEMORY GUAGE H2S SERVICE ACC, TO NACE MR-01-75, WITH
BELOW SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES

تعداد اقالم: 24 عدد

سردار حسین رحیمی خبر داد

جریمه یک میلیون خودروی آالینده
 در بهار امسال

فرمانـده انتظامـی تهـران بزرگ از اعمـال قانون 115 هزار وسـيله نقليه به دليل 
تخلفـات پـالك و جريمـه بيـش از يـك ميليون خـودروی فاقـد معاينـه فنی و 

دودزا در بهـار امسـال خبر داد.
سـردار حسـين رحيمـی در اجـرای طـرح انضباط و ايمنـی ترافيك كـه در مقر 
مركـزی فرماندهـی انتظامـی تهـران بزرگ بر گزار شـد ، سـخنانش را با تبريك 
فـرا رسـيدن هفتـه قـوه قضاييـه و گراميداشـت ياد شـهيد مظلوم شـهيد دكتر 
آيـت اهلل بهشـتی آغـاز كـرد و گفـت: امـروز اوليـن مرحلـه از طـرح انضبـاط 
اجتماعـی و ايمنـی ترافيـك بـه منظـور برخـورد بـا تخلفـات و ناهنجاری هـای 
مختلـف در حـوزه ترافيکـی بـه اجرا درآمـد و در آن بـا تخلفات موتور سـيکلت 
سـواران، موتـور سـيکلت های سـنگين، تخلفـات پـالك اعـم از جعـل و فـك، 
مخدوشـی و ... ، بغـل نويسـی خودروهـا، حمـل بـار غيـر مجـاز و نامتعـارف، 
خالفـی بيـش از سـه ميليون تومـان، نمـره منفی بـاالی 30، خودروی شـوتی، 

حمـل كاالی قاچـاق و غيـره برخورد شـد.
رحيمـی بـه تشـريح گزارشـی از برخـورد بـا برخـی از تخلفـات رانندگـی در 
بهـار امسـال پرداخـت و گفـت: در حـوزه تخلـف پالك كـه يکـی از دغدغه ها و 
مطالبـات جـدی مـردم اسـت پليـس راهور در بهـار امسـال 115 هزار دسـتگاه 
وسـيله نقليـه را بـه دليـل جرائم مرتبـط با پالك اعـم از فك پالك، مخدوشـی 
پـالك، دسـتکاری اعـداد پـالك و .... مـورد اعمـال قانـون قـرار داده اسـت، 
همچنيـن 1383 دسـتگاه خـودرو نيـز بـه دليـل تخلفات پـالك پلمب شـدند.
فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ با بيـان اين كه برخـورد با خودروهـای دودزا و 
فاقـد معاينـه فنـی نيـز از ديگـر اقدامات پليـس بوده اسـت، اظهار كرد: در سـه 
ماهـه ابتدايـی سـال جاری بالغ بـر يك ميليون دسـتگاه خـودروی دودزا و فاقد 
معاينـه فنـی مـورد اعمـال قانون قـرار گرفتند كـه اعمـال قانون ايـن خودروها 

هـم بـه وسـيله دوربيـن و هـم بـه شـکل دسـتی و فيزيکـی از سـوی مأمـوران 
انجام شـده اسـت.

رحيمـی بـا بيـان اينکه حمـل بار نامتعـارف و بيش از ظرفيت يکـی از خطرناك 
تريـن اقدامـات ترافيکـی اسـت  كـه جـان و ايمنـی ديگـر راننـدگان و كاربران 
ترافيـك را بـه خطـر می انـدازد، خاطر نشـان كـرد: در همين راسـتا 381 هزار 
مـورد اعمـال قانـون  و تذكـر در 3 ماهـه امسـال بـا ايـن موضـوع  انجـام شـده 
اسـت. 1323 وسـيله نقليـه به دليـل حمل بار غير متعارف توقيف شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مقـررات راهنمايی و رانندگـی در خصوص توقيـف گواهی نامه 
هـای دارای بيـش از 30 نمـره منفـی گفـت: برابر  آمارهـا و ارزيابی هـای انجام 
شـده در تهـران بـزرگ 8696 فـرد دارای گواهينامـه امتيـاز منفـی گواهينامـه 
شـان بـه عـدد 30 رسـيده و از ايـن رو گواهـی نامـه رانندگـی آنـان در شـرف 

اسـت. توقيف 
رحيمـی بـا بيـان اين كـه برابـر مقـررات خودروهـای دارای بيـش از 3 ميليون 
تومـان جريمـه پرداخـت نشـده نيز توقيـف خواهد شـد، افزود: در همين راسـتا  

در سـه ماهـه امسـال بـا 7 هزار و 320 دسـتگاه برخورد شـده اسـت.        
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در حـوزه پليـس راه تهـران بـزرگ نيـز 
گفـت: 80 دسـتگاه خـودروی شـوتی كـه اقـدام بـه حمـل كاالی قاچـاق كرده 
بودنـد تنهـا از سـوی پليس راه توقيف شـد. 116 دسـتگاه اتوبوس نيـز به دليل 
حمـل بـار غيـر مجـاز شناسـايی و توقيـف شـدند. البتـه اين هـا عالوه بـر آمار 

اقداماتـی اسـت كـه پليـس امنيـت اقتصـادی تهـران بـزرگ انجام مـی دهد.
بـه گفتـه رحيمـی، در سـه ماهه امسـال 112 هـزار دسـتگاه خودروی سـواری 
نيـز كـه اقـدام بـه ارتـکاب تخلفات حادثه سـاز كـرده بودنـد شناسـايی و مورد 

اعمـال قانـون قـرار گرفتند.
وی پليـس راهـور تهـران را تنهـا پليس در سـطح كشـور توصيف كـرد كه برای 
4 سـال متمـادی رونـد كاهشـی آمار جـان باختگان حـوادث رانندگـی را حفظ 
كـرده و گفـت: آمـار جـان باختـگان حـوادث رانندگـی در تهران بـزرگ از 666 
نفـر در سـال 96 بـه 549 نفر در سـال 1400 رسـيده اسـت و ما در تالشـيم تا 

ايـن روند را حفـظ كنيم.

رحيمـی افـزود: البتـه اگـر موتـور سـيکلت سـواران بگذارنـد؛ چراكه مـا واقعا از 
رفتارهـای نامتعـارف برخـی از موتور سـيکلت سـواران گله منديم. مـردم هم از 
ايـن رفتـار گلـه مند بوده و بارهـا آن را به پليـس منتقل كردند. پيـاده رو محل 
تردد موتور سـيکلت نيسـت. موتور سـيکلت هـا بايد از تمامـی قوانين و مقررات 
رانندگـی پيـروی كننـد. معنـی نـدارد كـه يـك موتـور سـيکلت بـه راحتی آب 
خـوردن از چـراغ قرمـز عبـور كنـد و يـا با انجـام حـركات نمايشـی ، تك چرخ 

زدن و غيره در سـطح شـهر تردد داشـته باشـد.
رحيمـی افـزود: متاسـفانه 45 درصـد از تصادفـات رانندگـی در شـهر تهـران 
مربـوط بـه موتـور سـيکلت سـواران بـوده و سـهم موتـور سـيکلت سـواران از 

كشـته شـدگان نيـز  تقريبـا بـه هميـن ميـزان اسـت.

طرح برخورد با خودروهای فاقد پالک و رانندگی بدون گواهی نامه
رحيمی در  پاسـخ به پرسـش ايسـنا، درباره  تشـديد برخورد پليس با رانندگی 
بـدون گواهـی نامـه در معابـر نيـز گفت: قطعـا يکی از طـرح های مـا برخورد با 
رانندگـی بـدون گواهـی نامـه اسـت از خانـواده هـا نيـز می خواهيم كـه نظارت 
بيشـتری بـه ويـژه در فصـل تابسـتان بـر فرزنـدان خـود داشـته و از رانندگـی 

بـدون گواهـی نامـه آنان بـا خـودرو  و موتور سـيکلت جلوگيـری كنند.
رحيمـی تاكيـد كـرد: همچنين بـا خودروهای بـدون پالك نيز قاطعانـه برخورد 
خواهـد شـد و هيـچ وسـيله نقليـه ای حق نـدارد، چرخـش روی زميـن بچرخد 
و پـالك رسـمی كشـور كـه بايد مشـخص و خوانـا باشـد، روی آن نصب نشـده 

باشد.
رحيمـی در پايـان بـه جزييـات بيشـتر از شـهادت سـرهنگ محمـد ياسـمی 
جمعـی كالنتـری نـواب نيز اشـاره كـرد و گفت: مأمـوران پليـس در تمام پليس 
هـای تخصصـی تـا پای جـان برای نظـم و امنيت و دفـاع از حقوق مـردم تالش 
مـی كننـد. در شـهادت سـرهنگ ياسـمی فـردی كـه 8 فقـره سـابقه داشـته و 
بارهـا همسـرش را مـورد آزار و اذيـت قـرار داده بود بـه اين مامور شـليك كرد. 
ايـن مامـور مـا بـرای تظلم خواهـی و اجـرای حکم جلب ايـن فرد بـه ماموريت 

اعـزام شـده بـود كه به شـهادت رسـيد.


