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حطاست اظ حمَق ّوِ هطزم ضا ٍظيفِ ذَز هی زاًن
حشاس اص
سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک -سییس گوَْسی گ
حقَق ّوِ هشدم سا چِ آًْبیی کِ ثِ هي سأی دادًذ ٍ چِ آًْدب کدِ
دی شی سا ثشگضیذًذ ٍظی ِ خَد هیداًن ٍ ثدشای تدیهدیدي آصادی،
آساهص ،اهٌی ٍ پیطشف کِ اّذاف اسبسی ثشًدبهدِ چدْدبس سدبودِ
دٍو اس اص ّوِ ًخج بى ٍ صبحجٌظشاى ،هذیشاى ٍ ّوِ اقطبس هشدم
دس کطَس هذد هیگَین.
ثِ گضاسش ایشًب،حف االسالم ٍ اووسلویي حسي سٍحبًی دس آغدبص
گلسِ ثشسسی اصَل ٍ خظ هطی دٍو دٍاصدّن ٍ سًٍذ سای اػتوبد
هفلس ثِ ٍصسای پیطٌْبدی افضٍد ایٌک کِ هل ایشاى ثب اکدثدشید
قبعغ ،ثبس دی ش هسیش اػتذال سا ثشگضیذُ ٍ ثِ ثشًبهِ سییس گوْدَسی
هٌتخت سأی دادُ اس  ،هي خَد سا ثِ تحقق آى ثشًبهِ هتؼْذ هیداًن
ٍ حشاس اص حقَق ّوِ هشدم سا د چِ آًْبیی کِ ثِ هي سأی دادًذ ٍ
چِ آًْب کِ دی شی سا ثشگضیذًذ د ٍظی ِ خَد هیداًن ٍ ثشای تیهیدي
آصادی ،آساهص ،اهٌی ٍ پیطشف کِ اّذاف اسبسی ثشًبهدِ چدْدبس
سبوِ دٍو اس  ،اص ّوِ ًخج بى ٍ صبحجٌظشاى ،هذیشاى ٍ ّوِ اقطبس
هشدم دس کطَس هذد هیگَینٍ .ی اداهِ داد اهشٍص ثِ وغف خدذاًٍدذ

ٍ ّو هشدم ،ثشخی اص چبوصّبی سبل  2۶سا پط سش گزاضتِ ایدن
ٍ اهیذٍاستش ٍ تَاًبتش اص گزضتِ ،آهبدُ تذثیش ٍ ػجَس اص چدبودص ّدبی
ثضسگِ پیصسٍ ّستین .سییس گوَْسی خبعشًطبى کشد دی ش کسی
ًوی تَاًذ اص اًضٍای ایشاى ٍ ائتالف گدْدبًدی ػدلدیدِ ایدشاى سدخدي
ث َیذ.اهشٍص ،دی ش کسی اص آض ت ی دس اقتصبد ایشاى ٍ تدَسم ۸4
دسصذی ٍ کبّص تَویذ هلّدی ٍ تدَقدف اضدتدادبل صایدی سدخدي
ًویگَیذ .سٍحبًی اضبفِ کشد دٍو تذثیش ٍ اهیذ ،ػضم آى داسد کِ
دس فشص چْبسسبوِ دٍم ،ثیص اص پیص ثِ اصالح سبختبسّب ثپدشداصد
ٍ دس ایي کبس ،ثِ کوک صویوبًِ ٍ صجَساًِ هفلس ضَسای اسالهدی
ٍ قَُ قضبییِ ًیبصهٌذ اس ٍ.ی ّوچٌیي گ دٍو دٍاصدّن ثدشای
ّوبٌّ ی ّشچِ ثیطتش سیبس ّب ٍ هذیشی ّبی اقتصبدی ،ثِ فشآیٌذ
تصوینسبصی ٍ تصوین گیشی ٍ اقذام ٍ ًظبست ،سبهبًی ًدَ خدَاّدذ
داد ٍ ثب چبثکسبصی ٍ ض بفی دست بُ ّبی دٍوتی ،صهیٌِ سقبثد ٍ
ّوابسی هشدم سا فشاّن خَاّذ سبخ .سییس دٍو دٍاصدّن تبکیذ
کشد اًتخبثبت ۺ ،2کِ ثب حضَس پشضَس ٍ ثبضاَُ ثشگضاس ضذ ،ػالٍُ
ثش تفلّی تثجی اصل هشدم سبالسی دیٌی دس گبهؼِ گَاى ایدشاى۷2 ،

ظذنّبی آظازگبى ،سطهشك
هبًسگبض ایوبى ٍ اضازُ

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک -ضْشداس تجشیض ثب صدذٍس
پیبهی ضوي گشاهیداضد ۺ ۶هدشداد سدبودشٍص ٍسٍد
آصادگبى سشافشاص ثِ هیْي اسالهی ،آصادگبى سا ًوبد ثبسص
هقبه ٍ صالث ػٌَاى کشدُ ٍ خبعشًطبى کشدُاسد
ثشگضاسی ّدودبیدص کطدَسی آصادگدبى دس تدجدشیدض،
گشدّوبیی سضبدت ،پبیوشدی ٍ ایثبس دس ضْش سدشداساى
ػبضَسایی اس .
ثِ گضاسش ضْشیبس ،دس پیبم دکتش صبدق ًدفد دی آهدذُ
اس تبسیخ ایشاى اسالهی ،سشضبس اس اص حدادبید
دالٍسهشداًی کدِ ثدب ایدثدبس ٍ اصگدبى گدزضدتد دی،
گبیگبی ایي خبک ػضیض سا پبس داضتِ اًدذ ٍ دسد
هتفبٍصاى سا اص آستیي هیْي قغغ کشدُاًذ.
دس اداهِ ایي پیبم آهذُاس آصادگبى سدشفدشاص ّطد
سبل دفبع هقذس ،ثب فذای ثْتدشیدي سدبل ّدبی ػدودش
خَیص ،صیجبتشیي ص حبت کتبة اًقالة ضادَّدودٌدذ
اسالهی سا سقن صدُ اًذ؛ ثب گزض  ۶۹سدبل اص ٍسٍد
آصادگبى سشافشاص ثِ خبک هیْي اسدالهدی ،صخدن ّدبی
دٍساى اسبساتٌَّ ،ص سشهطق ایوبى ٍ اسادُ اس .
ضْشداس تجشیض ،سًج ّبی هضبػف هفبّذت آصادگبى سا
یبدآٍس ضذُ ٍ آٍسدُ اس ایي ػضیضاى اص یک سدَ دس
هیذاى سصم هفبّذت ّب کشدُ اًذ ٍ اص سَیی دی دش ،ثدب
هقبٍه دس اسدٍگبّْبی دضوي ،صالث ایشاى اسالهدی
ٍ ه َْم اًسبى ثشگضیذُ سا ًطبى دادًذٍ.ی دس پدبیدبى ثدب
گشاهیداض ۺ ۶هشداد سبوشٍص ٍسٍد آصادگبى سدشافدشاص
ثِ هیْي اسالهی ،ثِ ثشگضاسی چْبسهیي ّوبیص کطَسی
آصادگبى هَصل  ۶دس تجشیض اضبسُ ٍ هتزکش ضذُ اسد
تجشیض ثِ ػٌَاى ضْش ػبضَسائیبى ،ثب پیطیٌِای سدشضدبس اص
ایثبس ٍ سضبدت ،افتخبس هیضثبًدی فضدبی هدؼدٌدَی ایدي
گشدّوبیی کطَسی سا ثش ػْذُ داسد.

اسبهی زاضٍّبی الغطی
غيطهجبظ هبَّاضُای ٍ ایٌتطًتی
اػالم شس

سبل پس اص پبیِ گزاسی ًظبم گوَْسی اسالهی ،فشصتی سا فدشاّدن
کشد کِ هشدم دس هیبى دیذگبُ ّب ٍ سٍیاشدّب  ،آگبّبًدِ ثدِ داٍسی
ثٌطیٌٌذ ٍ ثِ گ توبى ،اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی سییس گوَْس هدٌدتدخدت
خَیص ،سأی دٌّذ.سٍحبًی ثب ثیبى ایي کِ ًقص ٍ ضیى ًودبیدٌدذگدبى
هشدم دس هفلس ضَسای اسالهی ،داسای سْوی ٍیژُ ٍ تؼییي کٌدٌدذُ
اس  ،افضٍد سییس گوَْسی ٍ ًوبیٌذگدبى هدفدلدسٍ ،ظدید دِ ای
هطتشک ثشای تحقق خَاس هشدم داسًذ.ایي ٍظی ِ هطتشک ّن دس
تؼییي ٍصساء کِ هسئَالى اگشائی کطَسًذ تفلی هییبثدذ ٍ ّدن دس
فشاّن کشدى فضبی حقَقی ٍ قبًًَی اقذام ٍ ػول کِ ثبیذ صهیٌِسدبص
سضذ ٍ ضاَفبیی کطَس ضَدٍ .ی خبعشًطبى کشد ساّی کِ اهدشٍص
آغبص هیکٌین ،ضشٍع یک ّوابسی چْبسسبوِ خَاّذ ثَدٍ .صیدشاًدی
کِ ثب هؼشفی سییسگوَْسی ٍ سأی اػتوبد ًوبیٌذگبى هفدلدس ،ثدبس
هسئَوی اداسُ کطَس سا ثِ دٍش هیگیشًذ ،ثبیذ اعویٌبى داضتِ ثبضٌذ
کِ دس عَل هسیش خذه  ،اص حوبی ٍ ّوابسی هفدلدس هدحدتدشم
ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد ٍ ّوچٌبًاِ سّجش هؼظن اًقالة ثبسّب تدیکدیدذ
کشدُ اًذ ،هسبئل اصلی کطَس تٌْب ثب ّوذوی ٍ ّوابسی سدِ قدَُ ٍ
دی ش ًْبدّبی کطَس حل خَاّذ ضذ.سییس گودْدَسی اداهدِ داد
اهشٍص ثِ وغف خذاًٍذ ٍ ّو هشدم ،ثشخی اص چبوصّبی سدبل 2۶
سا پط سش گزاضتِاین ٍ اهیذٍاستش ٍ تَاًبتش اص گزضتِ ،آهبدُ تذثدیدش
ٍ ػجَس اص چبوصّبی ثضسگِ پیصسٍ ّستین.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریس
آگْی هٌبلصِ ػوَهی
سبظهبى حول ٍ ًمل ٍ تطافيه شْطزاضی تبطیع زض ًظط زاضز بِ استٌبز هصَبِ ّيئت هسیطُ سبظهبى اجطای پطٍغُ ای بب هشرصبت شیل ضا
اظ ططیك هٌبلصِ ػوَهی بِ پيوبًىبضاى ٍاجس شطایط ٍ زاضای اهىبًبت ٍ تجبضة وبفی ٍ سببمِ اجطایی ٍاگصاض ًوبیس.

هَضَع هٌبلصِ;
اجطای ذط وشی ػببطپيبزُ ٍ ػالین افمی ٍ ًَشتبضی بب ضًگ زٍجعیی تطافيىی

بطآٍضز اٍليِ;
بطآٍضز اٍليِ پطٍغُ  3061101110111ضیبل اظ ”اػتببض هٌبطك زّگبًِ والًشْط تبطیع“

هبٌبی بطآٍضز ٍ هست ظهبى اجطای پطٍغُ;
بطاسبس فْطست بْبء سبل  ٍ 24:7ليوت ّبی وبضشٌبسی بَزُ ٍ هست ظهبى اجطا چْبض هبُ هی ببشس.

سبیط شطایط هٌبلصِ;
-2زاضا بَزى ضظٍهِ وبضی هطتبط بب هَضَع هٌبلصِ بب شْطزاضیْبی والًشْطّبی وشَض ٍ ازاضات ول ضاُ ٍ شْطسبظی
-3سپطزُ شطوت زض هٌبلصِ بِ هبلغ  23601110111ضیبل بِ صَضت ٍاضیع ًمس ٍ یب اضائِ ضوبًت ًبهِ هؼتبط ببًىی هی ببشس.
-4هْلت زضیبفت ٍ ػَزت اسٌبز هٌبلصِ اظ تبضید اًتشبض آگْی لغبیت ضٍظ شٌبِ هَضخ  :7017015سبػت  25;11هی ببشس .پيشٌْابزات
ٍاصلِ سبػت  25;41هَضخ  :7017015ببظگشبیی ذَاّس شس.
-5سبظهبى زض ضز یب لبَل ّط یه اظ پيشٌْبزات هرتبض است.
ّ-6عیٌِ آگْی هٌبلصِ بط ػْسُ بطًسُ هٌبلصِ هی ببشس.
 -7هتمبضيبى شطوت زض هٌبلصِ هی تَاًٌس اظ تبضید اًتشبض آگْی بب هطاجؼِ بِ اهَض لطاضزازّبی سبظهبى ٍالغ زض تبطیاع -هاياساى
زاًشسطا -پبضويٌگ طبمبتی سٌْس -طبمِ سَم ضوي پطزاذت ّعیٌِ ذطیس اسٌبز ًسبت بِ تْيِ اسٌبز السام ًوبیٌس .سبیط اطاالػابت ٍ
جعیيبت زض اسٌبز هٌبلصِ هٌسضج هی ببشس.

سازمان حمل و نقل و ترافیک
تبضید اًتشبض;  *24:7016036ضٍظًبهِ سطاسطی اضن

ًحَُ پيگيطی صسٍض
وبضت ّبی پبیبى ذسهت
ٍ هؼبفيت اظ سطببظی

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک -سبصهبى ٍظی ِ ػوَهدی
ًبگب عی اعالػیِ ای ًحَُ پی یشی صذٍس کبست ّدبی
پبیبى خذه ٍ یب هؼبفی اص سشثبصی سا تطشیح کشد.
ثِ گضاسش پبی بُ خجشگضاسی هْش  ،سدبصهدبى ٍظدید دِ
ػوَهی ًبگب عی اعالػیِ ای اػالم کشد دس هدَاسدی
هطبّذُ هی ضَد کِ سشثبصاى ٍ هطوَالى ثِ ػل ػذم
آگبّی اص سًٍذ صذٍس کبست ّبی پبیدبى خدذهد ٍ
هؼبفی اص سشثبصی ،ثشای دسیبف کبست خدَد دچدبس
سشدسگوی هی ضًَذ.
دس ایي اعالػیِ دس خصَظ سًٍذ صذٍس کبست ّدبی
هزکَس آهذُ اس اعالػبت کبسکٌبى ٍظی ِ هٌقدضدی
خذه تَسظ ی بى خذهتی ،دس سدبهدبًدِ هطدتدشک
ًیشٍّبی هسلح ثج ٍ سبصهبى ٍظی ِ ػوَهی پدس اص
ثشسسی اعالػبت ٍتبییذ آى ،کبست َّضدودٌدذ پدبیدبى
خذه سا صبدس هی کٌذ .الصم ثِ رکش اس ؛ ثب ٍسٍد
اعالػبت هشثَط ثِ کبست ّدبی پدبیدبى خدذهد یدب
هؼبفی اص سشثبصی دس سبهبًِ ٍظی ِ ػودَهدی ،ظدشف
هذت یک ّ تِ کبست َّضوٌذ صبدس هی ضَد.
گ تٌی اس ّوضهبى ثب صدذٍس کدبست ّدَضدودٌدذ،
پیبهای اص سَی سبصهبى ٍظی ِ ػوَهی هجٌی ثش آهدبدُ
ضذى کبست ،ثشای هتقبضی اسسبل هی ضَد ،چٌدبًدچدِ
حذاکثش ظشف هذت  ۵۹سٍص پس اص دسیبف پیدبهدک،
کبست هَسد اضبسُ ثشای ضوب اسسبل ًطذ اثدتدذا ثدشای
پی یشی ثِ اداسات پس هشاگؼِ ٍدس صدَست ًدجدَدى
کبست دس آى هشاکض ،هی ثدبیسد اص عدشیدق دفدبتدش
خذهبت اواتشًٍیک اًتظبهی (پلیس ، )۵4+دسخَاس
اسسبل هفذد آى سا ثج کٌیذ.
ّوچٌیي افشادی کِ پیبهک صدذٍسکدبست اص سدَی
سبصهبى ٍظی ِ ػوَهی دسیبف ًاشدُ اًذ ،هی ثدبیسد
اصعددشیددق پددبی د ددبُ اعددالع سسددبًددی سددبصهددبى ثددِ
ًطبًی  ،www.vazifeh.police.irسبهبًِ تلد دي
گَیب ثِ ضوبسُ ۸۹4ۺ ٍ 42یب سبهبًِ پیبهک ثِ ضدودبسُ
4۵4ۺ ۵۵4۶4اصآخشیي ٍضؼی کبست خدَد هدغدلدغ
ضًَذ.دس ایي اعالػیِ آهذُ اسد ؛ هدتدقدبضدی ثدشای
پی یشی کبست پبیبى خذه صبدس ًطذُ هی ثبیس ثِ
آخشیي سدُ خذهتی خَد ٍیب هؼبًٍ ًیدشٍی اًسدبًدی
ًیشٍی هشثَعِ هشاگؼِ کٌذ ٍ ّوچٌیي دس هَسد کبست
هؼبفی اص خذه هی ثبیس ثِ ٍظی ِ ػوَهی هدحدل
سسیذگی هشاگؼِ ضَد.

