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 شماره 1239
 شنبه  1آذر 1399

ندا حاجابراهیمی
از میدان شهرداری
کــه رد میشــدم
صــدای التمــاس
مــردی را میشــنیدم کــه میگفــت:
آقــا تــو رو خــدا موتــورم رو بــده!..
آقــا تو رو خــدا ...من کــه کاری نکردم!
مــن بــا ایــن موتــور نــون زن و بچه
میدم .تنها ســرمایهام همیــن موتوره...
امــا مأمــور در حالــی کــه در جوابش
میگفت تخلف داری ،کاله ایمنی نداری،
موتورســیکلتش را سوار گاری مخصوص
موتورگیری کرد تا به پارکینگ انتقال دهد.
صحنه را که دنبال می کردم از آن سوی
خیابان موتور ســواران کم ســن و سالی
را دیــدم که تا چشمشــان بــه مأموران
موتورگیــری میافتاد در آن شــلوغی با
ســرعت زیادی به کوچهها و خیابانهای
اطراف میگریختند تا مبادا گیر بیفتند...
من امــا مــات و مبهوت همچنــان در
همان گوشــهی خیابــان ایســتادهام و
نظارهگر ماجــرا هســتم .همینجا بود
که ســواالتی ذهنــم را مشــغول کرد...
 موتــور وســیله نقلیه کوچکی اســتکه قشــر ضعیفتر جامعــه از آن برای
انجــام کارهــای روزانه و حتی کســب
درآمد و امرار معاش اســتفاده میکنند.
امــا چــرا خانوادهها با توجه به شــرایط
ناایمن آن ،این وســیله بــرای فرزندان
کم ســن و ســال خود تهیه میکنند؟!
 آیا موتورسیکلت ها نیز دارای بیمه نامهاند موتورسوارها باید گواهینامه مخصوصداشته باشند؟.
 -گواهینامه موتورسیکلت از چند سالگی

آیا جوانان ،موتورسیکلت را برای تخلیه هیجان و انرژی میخواهند؟

دردسرهای موتورگیری
 موتورسیکلتهای توقیفی به مزایده گذاشته می شوند

صادر میشود؟
 تکلیف موتورســیکلتهای توقیفی چهمیشود؟
 و سوالهای دیگر....متأسفانه بســیاری از خانوادهها بیتوجه
به جنبههای ایمنی آن ،این وسیله نقلیه
دوچرخهوار را در اختیار فرزندان هر چند
کم ســن و ســال خود که هنوز به سن
قانونی نرسیدهاند قرار میدهند!!
یک اشــتباه محض ،که به نظر خودشان
خواستهاند به گونهای فرزندشان را از خود
راضی نگــه دارند تا هیچ چیز برایش کم
نگذاشته باشند.

در نشست مطبوعاتی پلیس راهور سیرجان عنوان شد:

آزادی مشروط
موتورسیکلتهای
توقیف شده

 خودرو پالکخوان بزودی آغاز بکار میکند

امــا فرزندان نوجوان از این وســیله برای
تخلیه هیجانات خود اســتفاده میکند و
چه بســا که نه گواهینامه دارد و نه کاله
ایمنی  ...کم نیستند موتورسواران جوانی
که عامل بســیاری تصادفات میشوند و
بسیاری طرفهای دیگر را درگیر ماجرای
ناخواستهای می کنند که حتی پیشبینی
آن را نمیکردند .اما این دلسوزی بیجا در
تهیه موتورسیکلت برای فرزندان کم سن
و ســال ،یک خطای منحصر به فرد است
که بیشــتر از همه به خود فرزند و سپس
خانواده آسیب میزند .اصوالً فرهنگپذیری
از نهاد خانواده شروع میشود و یادگیری

قوانین و رعایت آنها توسط والدین است
که در وجود فرزنــدان نهادینه میگردد.
اما خانواده با ســهلانگاری خود ،هم جان
فرزند خود را بــه خطر میاندازد و هم به
نوعی از قوانینی ســرپیچی میکند که به
نظم چیده شــده توسط مسئولین ذیربط
اختــال وارد میکند .ایــن بیقانونیها،
جامعهای پر از هرج و مرج را رقم میزند.
البته کم نیســتند موتورسوارانی که تنها
وســیله ایاب و ذهاب و یــا امرار و معاش
خانوادهانــد که آنهــا هم گاهــی دارای
مــدارک ناقص یا فاقــد کاله ایمنیاند و
خواسته و ناخواسته گرفتار تور موتورگیری

هفته گذشته نشســت مطبوعاتی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
با خبرنگاران برگزار شد.
ســرهنگ امین پاکایزدی در این جلســه خبری گفت :هدف از این
جلســه اجرای دو طرح است :اول طرح آزاد سازی موتورسیکلتهای
توقیفی و رسوب کرده قبل از تاریخ  ٢٩اسفندماه  ٩۹به مدت دو ماه
که از  ١٧آبان مالکین آنها مراجعــه نکردهاند .این مالکین میتوانند
بدون بیمه و بدون طی مراحل قانونی (نداشتن گواهینامه) و تخفیف
خالفی (اگر خالفی آنها باالی مبلغ  ۵٠٠هزارتومان باشد قسطبندی
میشــود) موتورســیکلت خود را تحویل بگیرند .اما چنانچه تا تاریخ
عنوان شــده ،مالک موتورسیکلت مراجعه نکند از سوی ستاد اجرایی

عم
آگهی مناقصه ومی

میشوند .رییس پلیس راهور سیرجان در
اینباره میگوید :شخصی که تمام قوانین
راهنمایی و رانندگی را رعایت کند اما کاله
ایمنی نپوشــد ،خالف قانون عمل کرده و
موتورســیکلت وی بــه پارکینگ منتقل
میگردد .زیرا ممکن است با اشتباه خود
یا خطایی از ســمت وســایط نقلیه دیگر
تصادف کرده و با ضربه به ســر آســیب
جدی ببیند و حتی منجر به فوت او شود.
ّ
آنوقت است پدر و مادری داغدار میشود
و یا خانوادهای بیسرپرســت .او میگوید:
وظیفــه راهنمایی و رانندگــی برخورد با
تخلفات است و فرهنگسازی تنها بخشی
از وظایف ماست .تمام تالش ما این است
که تخلفات را به صفر برسانیم تا تصادفات
نیز به صفر برســد اما متأســفانه برخی
شهروندان رعایت میکنند.
او از مشــکل دیگری سخن گفت« :ما ۵
پارکینگ داریم که موتورســیکلتهای
توقیف شــده زیادی در آن وجود دارد که
به دالیلی (بدون گواهینامه و بیمه ،بدون
کاله ایمنی و بدون پالک و هر گونه تخلفی
که ممکن است از یک موتورسوار سر بزند)
توقیف شده اما صاحبان آنها برای دریافت
آنها مراجعه نمیکنند و موتورسیکلتها
در پارکینگ رســوب کردهاند .».او گفت:
«برای رفع این مشــکل ،طرحی را از ١٧
آبان مــاه به راه انداختهایم تا در مدت دو
ماه ،مالکینی که قبل از تاریخ  ٢٩اسفند
 ٩٨موتورسیکلتشان توقیف شده مراجعه
کنند و آن را بدون طــی مراحل قانونی
(نداشــتن گواهینامه) و با تخفیف تخلف
(تخلف باالی  ۵٠٠هزارتومان قسط بندی
میشــوند) ،بدون بیمه و ســایر تخلفات
تحویــل بگیرند .چنانچــه در این دو ماه

مراجعه نکنند ،از سوی ستاد اجرایی امام
تا  ۶ماه به مزایده گذاشته میشود که اگر
مالکین در طول این مدت مراجعه کنند،
مبلغ حاصل از مزایده به آنها مســترد
میشود ،در غیر اینصورت پس از گذشت
 ۶ماه به نفع دولت ضبط میگردند...».
ظاهــرا ً عــدم مراجعــه مالکیــن
موتورســیکلتهای توقیــف شــده برای
آزادسازی وسیله نقلیهشان ،آن هم در طی
این یک ســال و اندی بدین معناست که
هزینه و عوارض خروج از پارکینگ به جز
خالفیها و مقررات تــا حدی زیاد بوده و
مالکین آنها آنقدر متضرر میشدهاند که
رسوب شدنش در گوشه پارکینگ راهنمایی
و رانندگــی را به خــروج آن از این مکان
ترجیح دادهاند .به اعتقاد موتورسواران این
شیوهای است که میخواهند به وسیله آن،
موتورسوار را مجبور به رعایت قانون کنند و
هر گونه راه گریز را بر وی ببندند اما جواب
معکوس داده است .بدین صورت که پلیس
راهور برای خالی کردن پارکینگهای خود
از این وسیله دردسرساز هزار و یک راه رفته
و حتی جلســه با اصحاب رسانه را در این
خصوص تدارک دیده تا شــاید با اینگونه
اطالعرســانیها مشــکل را حل کنند .در
حالیکه به اعتقاد نگارنده میتوانستند به
جای توقیــف آن ،با برگ جریمهای ناچیز
و در خور یک وســیله کوچک ،هم راننده
موتــور را متوجه اشــتباهش کنند و هم
پارکینگهای خود را بیهوده با این وسیله
شلوغ نکنند.
 اما شهروند عزیز!
موتورسیکلت وسیله بســیار خطرناکی
اســت و مانند خودروهــای دیگر نیاز به

حضرت امام ،موتورسیکلتها به مزایده گذاشته شده و مالک میتواند
تا  ۶ماه برای اســترداد مبلغ حاصل از مزایده مراجعه کند اما پس از
گذشت این مهلت ،مبلغ حاصل از فروش به نفع دولت ضبط میگردد.
وی گفت :طرح دوم شامل خودروهای فاقد پالک و شیشههای دودی
باالی  ٣۵درصد میشود که اگر طی چند روز آینده مرتفع نگردد ،با
مالکین آنها برخــورد قانونی صورت میگیرد .زیرا این دو نوع خودرو
عالوه بر تخلف ترافیکی ،تخلف امنیتی را نیز شامل میشوند.
رییس پلیس راهور ســیرجان از آغاز بهکار خودروی پالکخوان نیز
خبــر داد و افزود :خودرو پالکخوان بزودی آغــاز بهکار میکند و
قابلیت اعمال قانون ٣٠٠٠جریمه در ســاعت را دارا میباشــد .این

گواهینامه ،بیمه ،پــاک ،کاله ایمنی و
رعایت همه قوانیــن حتی عبورنکردن از
چــراغ قرمز دارد تا جان تو حفظ شــود.
موتورســیکلت تنها از نظر مسقف نبودن
و سبک بودن ،شــبیه دوچرخه است اما
همانند خودرو نبایــد بدون گواهینامه و
ســایر تجهیزات الزم در دسترس فرزند
کم سن و ســال و کمتر از  ١٨سال خود
بگذاری.
 فرزندم!
موتورسیکلت ،دوچرخه نیست که وسیله
اسباببازی تو و دوستانت شود تا بتوانی به
اقتضای سنت ،در خیابان هنرهای خود را
به نمایش بگذاری و بدون توجه به قوانینی
که برای سالمتی تو و دیگران وضع شده از
آنها سرپیچی کنی.
 پدرم؛
درست اســت که با این وسیلهی بیجان
و با تمام توان تــاش میکنی تا معاش
خانــوادهات را تأمین کنــی! اما بدان که
سالمتی تو برای آنها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .کاله ایمنی ،تو را در مقابل
بیسرپرســت شدن همســر و فرزندانت
محافظت میکند .پس بخشــی از درآمد
ناچیزت را به این وسیله هر چند بیاهمیت
اختصاص بده تا بتوانــی خانوادهات را به
مدت طوالنیتری از بیخانمانی و آوارگی
نجاتگر باشی.
اما ای کاش فروشــندگان در زمان خرید
موتورسیکلت همانند خودرو ،آن را بدون
تجهیزات جانبــی و ایمنی بــه خریدار
تحویل ندهند تا کمتر شــاهد اتفاقاتی از
این قبیل باشیم.

دســتگاه میتواند  ١٧نوع تخلف را ثبــت و جریمه کند .وی افزود:
در شهرستان ســیرجان حدود  ١۶٠٠٠خودروی سبک ،آمد و شد
دارد کــه خودروی پالکخوان میتوانــد هر خودرو متخلف را تا دو
بار اعمال قانون کند.
امیــن پاکایزدی در رابطــه با معاینــه ف ّنی خودروهــا نیز گفت:
خودروهایــی کــه برچســب معاینه ف ّنــی ندارند مشــمول اعمال
شــدت تصادفات و
قانون میشــوند ،زیرا نقص ف ّنی خودروها باعث
ّ
خسارتهای بیشتری هم به مالک خودرو و هم به دیگران میگردد.
لــذا از این رو خودروهاییکه برچســب معاینه ف ّنــی را نصب نکنند
مشمول جریمه خواهند شد.
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تم
ع جهان فوالدسیرجان "شماره-99-31خ"

ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان درنظردارد نس�بت به "انجام کارهاي خ�رده کاري خدمات
فني(عمران  ،برق  ،تاسیسات)س�ایت احیاء "خود اقدام نماید؛ لذا ازکلیه ش�رکت های بومی واجد
صالحیت که دارای حداقل دوس�ال س�ابقه کارمرتبط میباشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت
حداکثر هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اس�ناد و

ش�رکت مجتمع جهان فوالد س�یرجان در نظردارد نس�بت به حمل  4250تن مواد اولیه خریداری
ش�ده خود از مبدا بندر ش�هید رجایی به منطقه گل گهر س�یرجان اقدام نماید؛ لذا ازکلیه شرکت
های واجد صالحیت با س�ابقه کار مرتبط دع�وت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت روز از
تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس

• اسناد و مدارک:

• اسناد و مدارک:

مدارک ذیل به آدرس ایمیل  SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمایند.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

• شرایط :

-1محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات
اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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مج

ایمیل  SJS.TENDER1400@gmail.comارس�ال نمایند.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  94تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

• شرایط :

-1محل اجرا؛ از بندر شهید رجایی تا سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان
سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات
اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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