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قتل سوزناک مرد تهرانی 
بخاطر 700 هزار تومان

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دس��تگیری 
عامل قتل یک م��رد جوان در جنوب تهران 
خبر داد و گفت: متهم با آتش افروزی مرتکب 
این جنایت شده بود.به گزارش رکنا، سرهنگ 
کارآگاه " علی ولیپور گودرزی " رئیس پلیس 
آگاهی پایتخت اظهار کرد: با وقوع قتل یک 
مرد ج��وان براث��ر آتش س��وزی عمدی در 
جنوب تهران، موضوع رس��یدگی به پرونده 
در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.  وی افزود: بنا 
بر حساسیت موضوع، کارآگاهان در نخستین 
گام راه��ی صحنه جنایت ش��دند و با انجام 
تحقیق��ات میدانی پی بردند، مقتول و 2 نفر 
از دوستانش در یک چادر مشغول استراحت 
بودند که فرد ناشناس��ی به محل مورد نظر 
آمده و با پاش��یدن بنزین آنه��ا را آتش زده 
که در جری��ان این حادثه ی��ک نفر به قتل 
رسیده اس��ت.رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
با بیان اینکه 2 نفر از دوس��تان مقتول دچار 
س��وختگی 70 و 40 درصد ش��ده اند، ادامه 
داد: کارآگاهان در نخستین گام با بهره گیری 
از ش��یوه های کش��ف نوین جرم و اقدامات 
اطالعاتی، هویت قاتل را شناس��ایی کردند و 
متوجه شدند او در گذشته به جرم حمل مواد 
مخدر و سرقت به زندان رفته است.سرهنگ 
کارآگاه ولیپور گودرزی گفت: همین س��رنخ 
کاف��ی بود تا کارآگاهان با روش های علمی و 
بررس��ی های تخصصی مخفیگاه متهم را در 
جنوب تهران شناس��ایی کنن��د که در ادامه 
نیز مش��خص شد، مرد جنایتکار به تازگی به 
دلیل اعتیاد از کمپ آزاد شده است.این مقام 
ارشد انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان پس از 
دریافت این اطالعات مهم با هماهنگی های 
الزم با مرجع قضای��ی راهی مخفیگاه متهم 
ش��دند و وی را در یک عملی��ات غافلگیرانه 
دس��تگیر و برای تحقیق��ات ابتدایی به اداره 
دهم پلی��س آگاهی منتقل کردند.وی افزود: 
متهم در ابت��دای تحقیقات منکر جرم خود 
بود اما پس از ارائه ش��واهد و مدارک موجود 
در پرونده از س��وی کارآگاه��ان به قتل مرد 
جوان با ش��گرد آتش افروزی اعتراف و عنوان 
ک��رد مقت��ول از او 700 هزارتومان س��رقت 
کرده و همین موضوع باعث شده تا دست به 
جنایت هولناکی بزند.  رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ تصریح کرد: در تحقیقات بیشتر 
مش��خص ش��د، متهم قبل از اینکه دس��ت 
ب��ه جنایت بزن��د پیش مقتول رفت��ه و از او 
درخواس��ت کرده تا پولش را پس بگیرد اما 
با رفتار ناخوش��ایند مقتول مواجه ش��ده که 
همین موضوع انگیزه قتل را رقم زده اس��ت.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی خاطرنشان 
ک��رد: با ص��دور قرار قانونی از س��وی مرجع 
قضایی متهم برای روشن شدن زوایای پنهان 
پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
 آگاه��ی ق��رار گرفت و تحقیق��ات همچنان

 ادامه دارد.

انفجار نارنجک در دستان 
پسر 11 ساله در شهرقدس

رئیس مرکز اورژانس تهران از مصدوم شدن 
کودک ۱۱ س��اله س��ازنده مواد محترقه در 
ش��هر قدس خبر داد.به گزارش رکنا، یحیی 
صالح طبری از انفجار مواد محترقه در آستانه 
چهارشنبه س��وری در شهر قدس خبر داد و 
اظهار کرد: 22 اس��فندماه ی��ک مورد حادثه 
انفج��ار مواد محترقه در میدان بهاران ش��هر 
قدس به اورژانس ۱۱5 اعالم و یک دس��تگاه 
آمبوالن��س به محل حادثه اعزام ش��د.رئیس 
مرک��ز اورژانس تهران اف��زود: در این حادثه 
یک کودک ۱۱ ساله که سازنده مواد محترقه 
بوده، دچار مصدومیت در ناحیه دس��ت شده 
ب��ود که اقدامات الزم برای درمان او در محل 

حادثه انجام شد.

مرگ هولناک مرد همدانی 
توسط چند جوان

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اعالم 
ک��رد: بازی مرگبار چند جوان با موادمحترقه 
و منفجره در یکی از محله های همدان جان 
یک مرد میانس��ال را گرفت.به گزارش رکنا، 
 دکتر ارتین کمالی اظهار کرد: روز یکش��نبه

 2۱ اسفندماه چند جوان ترقه بازی می کردند 
و آقایی 50 ساله آن اطراف بوده که یک ماده 
منفجره بر س��رش پرتاب می شود.وی افزود: 
متأس��فانه با اصابت ماده منفجره، این فرد از 
ناحیه سر و جمجمه دچار مصدومیت شدید 
ش��ده و با وجود اینکه به بیمارس��تان انتقال 
یافت و تحت مداوا ق��رار گرفت، جان باخت.

کمالی خاطرنش��ان کرد: متأسفانه در هفته 
نخست اس��فندماه نیز ش��اهد آسیب دیدن 
2 پس��ر جوان و فوت یک نف��ر بر اثر حوادث 
ناش��ی از مواد منفجره و محترق��ه بوده ایم.

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان همدان در 
ادامه از گازگرفتگی یک راننده تریلی در روز 
گذش��ته خبر داد و گفت: این راننده س��مت 
رزن برای اس��تراحت توقف داشته و به علت 
س��ردی هوا اقدام به روش کردن پیک نیک 
در کابین ماش��ین می کند و متأسفانه دچار 
 مسمومیت با گاز مونوکس��ید کربن و مرگ

 می شود.

 حوادث 

 آموزش و پرورش 

 ۳۱درصد معلمان
 به رتبه  خود اعتراض داشتند

معاون وزارت آموزش وپرورش با اش��اره به اینکه 
اگر معلمان نسبت به رتبه خود معترض هستند 
 می توانن��د آن را ثب��ت کنند، گف��ت: تاکنون

  ۳۱ درصد فرهنگیان نسبت به حکم رتبه بندی 
اعت��راض داش��تند. به گزارش تس��نیم، صادق 
س��تاری فرد درب��اره ادامه هم��کاری نیروهای 
غیررسمی با آموزش و پرورش گفت: معلمانی 
داریم که غیررس��می ب��ه آم��وزش و پرورش 
کمک می کنند، بر اساس مجوز سازمان اداری 
استخدامی، تمدید قرارداد این گروه از معلمان 
برای س��ال آینده وجاهت ن��دارد بنابراین باید 
 در آزمون استخدامی ش��رکت کنند.وی افزود:

۱9 هزار و 86۱ نفر از معلمان خرید خدماتی در 
مدارس فعالیت می کنند که می توانند در آزمون 
استخدامی ش��رکت کنند همچنین حداقل و 
حداکثر سن ش��رکت در آزمون 20 و 40 سال 
است.9۳0 هزار نفر فرهنگیان شاغل و بازنشسته 
مش��مول رتبه بندی می ش��وند و احکام قطعی 
رتبه بندی تا امروز برای همه مش��موالن صادر 
شده اس��ت.وی با تأکید بر اینکه توزیع رتبه ها 
منطقی انجام شده است اما اگر معلمان نسبت به 
احتساب هرکدام از موارد و شایستگی ها اعتراض 
دارند، می توانند اعتراض خود را ثبت کنند، بیان 
کرد: به اعتراضات رس��یدگی می ش��ود و جای 
نگرانی وجود ندارد و اعتراضات  را به نحوی دنبال 

می کنیم که حقی تضییع نشود.

کرونا  خبر 

=مبتالیان جدید: 957 نفر
=قربانیان جدید:12 نفر

= کل مبتالیان:  7574971 نفر
=کل قربانیان:  144981 نفر

=بهبودیافتگان: 7430606 نفر
=بیماران بدحال: 449 نفر

 محیط زیست

 زنده گیری رویا 
با موفقیت انجام شد

مدی��رکل حفاظت از محیط زیس��ت مازندران 
گفت: درنای س��فید بلژیکی پس از 48 ساعت 
تالش جهت حفظ آرامش و سالمت این پرنده، 
در روستای تازه آباد سلمانشهر زنده گیری شد.به 
گزارش فارس به نقل از سازمان محیط زیست، 
عطااهلل کاویان مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
مازندران گف��ت: »رویا« به هم��راه »امید« که 
برای مواجه نشدن با فصل گرم سال به سیبری 
مهاجرت خود را از مازندران آغاز کرده بود پس از 
طی ۱50 کیلومتر مسافت برای رفع خستگی و 
ارتزاق در شالیزار های روستای تازه آباد سلمانشهر 
ف��رود آمد و از ادامه همراه��ی با »امید« درنای 
سیبری بازماند.مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
مازن��دران گفت: »رویا« در این منطقه به مدت 
دو روز س��رگردان ش��ده بود که اقدام الزم برای 
حفاظ��ت از این پرنده زیب��ا و نادر انجام گرفت 
و مأموران حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان و 
شهرستان عباس آباد تالش کردند ضمن تأمین 
امنیت و ایجاد فضای آرام این پرنده زنده گیری 
شود.کاویان خاطرنشان کرد: »رویا«در صحت و 
سالمت به سر می برد و تمامی واکنش های این 
پرنده طبیعی است و براساس برنامه ریزی های 
قبلی طی مکاتبات با بنیاد بین المللی درنا و مرکز 
تکثیر حفاظت درنا ها در بلژیک که محل پرورش 
»رویا«است برنامه های بعدی اعالم و انجام خواهد 
ش��د.  »رویا« درنای ماده ای اس��ت که سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت به منظور همراهی با 
»امید« و به منظور احیای کریدور پروازی ایران از 

بلژیک به تاالب فریدونکنار آورده بود.

 حمل و نقل 

چرایی تردد خودرو پالک 
شهرستان درطرح ترافیک

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
در مورد ت��ردد خودروهای پالک غیر تهران در 
مح��دوده طرح ترافیک توضیحات��ی ارائه کرد.

جعفر تشکری هاش��می در گفت وگو با ایسنا،  
در مورد ورود خودروهای پالک شهرس��تان در 
محدوده طرح ترافیک گفت: بسیاری از ترددهای 
 پالک شهرستان به سبب کار و مسافرکشی در 
شرکت های تاکس��ی آنالین در حال رخ دادن 
 است و عمدتا برای کسب و کار به تهران می آیند.

وی افزود:  ضمن اینکه ما مش��کلی داریم که در 
ارتباط با عوارض خودروها است که چون پالک 
هر ش��هری در شهر خودش و یا هر شهری که 
مالک بخواهد،پرداخت می شود، ورود به محدوده 
طرح ترافیک مشمول عوارضی می شود که عده ای 
برای عدم پرداخت عوارض با پالک شهرس��تان 
 وارد محدوده می شوند و متأسفانه ما سیستمی 
نداریم که الزام به پرداخت عوارض از پالک های 
شهرستان کند.تشکری هاشمی افزود: البته در 
مصوبه شورای شهر در سال جاری، مشخص شده 
اس��ت که ورودهای غیرمجاز به محدوده طرح 
ترافیک مشمول عوارض نشوند، بلکه مشمول 
جریمه توس��ط پلیس ش��وند، اما آنطور که به 
من اطالع دادند این بخش مصوبه هنوز اجرایی 
نشده است و به همین علت جذابیت استفاده از 
پالکهای متفرقه شهرستان بیشتر شده است.وی 
با بیان اینکه پالک های شهرستان به شهرداری 
تهران بابت ترددهای غیرمجاز در تهران عوارضی 
پرداخت نمی کنند، ادامه داد: ابزار قانونی دریافت 
عوارض وجود ندارد و در سالهای گذشته پلیس 
این ورودهای غیرمجاز را جریمه نمی کرد؛ اما از 
سالجاری پلیس می بایست این مهم را انجام می 

داد که به طور کامل محقق نشده است.

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عراء: معضالت اجتماعی از جمله 
مواردی است که به شدت می تواند بر حیات مردم و جامعه تاثیرگذار 
باشد. به عبارتی دیگر امکان برنامه ریزی در حوزه های مختلف از بین 
می رود در جوامعی که با معضالت اجتماعی گوناگونی رو به رو هستند. 
در س��الی که روزهای آخر آن در حال س��پری شدن است، کشور ما 
با معضالت اجتماعی بس��یار زیادی رو به رو ب��ود. بحران اقتصادی و 
مشکالت معیش��تی مردم نیز در شکل گیری این معضالت تاثیرگذار 
بودند. آینده کش��ورها ارتباط مس��تقیمی با نوع معضالت اجتماعی 
 و نح��وه مواج��ه ب��ا آن دارد و این مهم باید مورد توجه مس��ئولین و 
سیاس��ت گذاران قرار بگیرد. آگاهی نس��بی نسبت به معضالت سال 
آینده موردی است که می تواند کمک کننده باشد تا برنامه ریزی های 
الزم از پیش صورت بگیرند. حال که در آستانه سال جدید قرار داریم 
از جامعه شناس��ان س��وال کرده ایم که دورنمای آن ه��ا از معضالت 

اجتماعی سال آینده چیست؟

<مسئله توسعه
امیرمحمود حریرچی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در این باره 
به آفتاب یزد گفت:»یکی از مس��ائلی که س��ال ها اس��ت در کشور ما 
وجود دارد گنگ بودن توسعه است. کماکان در سال آینده نیز به نظر 
می آید با توجه به شرایط کنونی ما درگیر این مسئله باشیم و نتوانیم 
قدمی در راستای توس��عه برداریم. البته امسال مذاکراتی پیش آمده 
است که می تواند امیدوار کننده باشد در این جهت که در روابط ما با 
سایر کشور ها تعدیلی ایجاد شود و تاثیر مثبتی در داخل کشور نیز به 
جای گذارد. اما آنچه که مس��لم است و از بحث های بودجه ای خود را 
نش��ان می دهد به نظر می رسد در سال آینده ما خیلی نمی توانیم به 
این موضوع امیدوار باشیم که نرخ تورم کنترل شود و در جهت توسعه 
یافتگی کش��ور حرکت کنیم. یکی از م��واردی که از نظر من اهمیت 
دارد بحث گفتگو است؛ گفتگو در داخل باید صورت بگیرد و مسئولین 
باید نس��بت به حرف مردم گوش ش��نوا داشته باشند. مسئولین باید 
تالش کنند درد مردم را درک کنند و در راستای نیازهای آنان برنامه 
ریزی انجام دهند. فقر و مشکالت مردم با دستور از بین نخواهد رفت؛ 
ناامیدی، بیکاری، تورم و... نیازمند برنامه ریزی است و دستور در این 
حوزه کارایی نخواهد داش��ت. برای گذر از وض��ع موجود باید به درد 
مردم توجه ش��ود. به نظر من در س��ال آینده نیز قرار نیس��ت به این 
حوزه توجه شود. این مورد را می توانیم در برنامه ریزی ها در خصوص 
بودجه مشاهده کنیم؛ بودجه در رابطه با برنامه ها تنظیم می شود. برای 
 سال آینده باید بر اساس وضع موجود برنامه ریزی های کوتاه مدت و 

بلند مدت صورت بگیرد.«

<امیدوارم سال آینده سال عمل باشد
وی ادامه داد:» اما در حوزه برنامه ریزی سردرگمی زیادی وجود دارد 
و این موضوع به مردم نیز منتقل شده است و لذا من چشم انداز خیلی 
روشنی را برای حل و فصل مسائل نمی بینیم. به هر حال ما در حال 
حرکت به سمتی هستیم که مسئولین مردم را ببیند و فاصله زیادی با 
آن ها نداشته باشند. فاصله بین مردم و مسئولین باید به حداقل برسد 
تا مسئولین بتوانند درد مردم را درک کنند و در این باره برنامه ریزی 
صورت بگیرد. امیدوارم س��ال آینده س��ال دستوری نباشد بلکه سال 
عمل باشد. عمل در راستای اینکه مسئولین وضع موجود را ببینند و 
در جهت ایجاد امیدواری در میان مردم حرکت کنند. مسئولین باید به 
مردم نشان دهند که کشور در مسیر توسعه قرار گرفته است.االن مردم 
درگیر مسائل ضروری و اولیه خود هستند و در سال آینده مسئولین 
بای��د کاری انجام دهند و از وعده و وعید فاصله بگیرند. من امیدوارم 

در سال آینده مسئولین نسبت به درد مردم گوش شنوا پیدا کنند و 
بدانند باید برای وضع موجود کاری انجام دهند. انشاءاهلل در سال آینده 

حال کشور و شرایط مردم متحول شود.«

<شکل گیری اراده ای برای مدیریت مسائل جامعه
سعید معدنی استاد دانشگاه و جامعه شناس نیز در این باره به آفتاب 

یزد گفت:» ما یک معیاری را برای س��ال آینده در نظر داشته باشیم؛ 
تجربه یک س��اله دولت می تواند معیار خوبی برای س��نجش باش��د. 
متاسفانه دولت در این مدت امتحان خوبی پس نداده است. در حقیقت 
در این مدت گرانی ها سرس��ام آور شده است، شاخص های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی به شدت مشکل دار هستند و این نشان می دهد 
دول��ت در مواجه با مس��ائل توان کافی را ن��دارد. اگر دولت در همین 
مسیر بخواهد ادامه دهد ما با معضالت گوناگونی رو به رو خواهیم شد. 
مگر اینکه اراده ای ش��کل بگیرد تا مس��ائل کنترل شود. در دوره دوم 
آقای احمدی نژاد تقریبا دولت تحمل می ش��د و مدیریت توسط سایر 
مسئولین صورت می گرفت. به نظر می رسد که این نشانه ها در رابطه 
با دولت کنونی نیز وجود دارد؛ برای مثال در مذاکرات تنش زدایی با 
عربس��تان به جای وزیر امور خارجه فرد دیگری حضور پیدا کرد. این 
دولت به کمک کس��انی خارج از دولت ب��رای اداره جامعه نیاز دارد و 
اگر این اتفاق رخ دهد و ش��رایط کنترل ش��ود تا حدودی اوضاع بهتر 
خواهد ش��د. اما اگر همین مسیر ادامه پیدا کند تبعا ما با معضالت و 
مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه خواهیم شد و شاخص های فالکت، 
فقر و بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. لذا اگر اراده ای شکل بگیرد که 
به مرور زمان با جهان تنش زدایی شود شاید آینده روشنی در پیش 
داشته باشیم. غالب کسانی که در دولت کنونی مسئول هستند تجربه 

کمی دارند و این می تواند در سال آینده مشکل ساز شود.«

<مسئله ای دیگر 
وی ادامه داد:» نکته دیگر این است که آسیب ها و مسائل اجتماعی از 
شاخص های کلی جامعه تبعیت می کنند. اگر برخی از شاخص ها مانند 
اشتغال و امنیت اقتصادی بهتر شود و با کشور های دیگر تنش زدایی 
شود در آینده از میزان آسیب ها کاسته می شود. اما اگر این موارد مورد 
توجه قرار نگیرد و ما اقتصاد بسته ای داشته باشیم در آینده ما شاهد 
افزایش روزافزون آسیب ها و مسائل اجتماعی خواهیم بود. در آخر نیز 
باید به این نکته نیز اشاره کنم که در سال آینده ممکن است مسئله 

حجاب نیز از مسائل پیشرو باشد.«

< تکرار معضالت اجتماعی کنونی
در ادامه علیرضا ش��ریفی یزدی جامعه شناس و روانشناس اجتماعی 
در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد:» معضالت اجتماعی در جامعه ما 
یک امر ریشه دار است و به دلیل اینکه ما هیچ بارقه ای نمی بینیم که 
در سال آینده گشایش خاصی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، آموزشی و بهداشتی صورت بگیرد، تقریبا می توانیم بگوییم 
که همه معضالت اجتماعی که در س��ال ۱40۱ با آن روبرو بودیم در 
سال ۱402 هم گریبانگیر جامعه ما خواهد بود. از جمله این معضالت 
مس��ئله پایین آمدن انس��جام عمومی و س��رمایه اجتماعی، افزایش 
بیکاری، افزایش تورم، بی اعتمادی افقی و عمودی و... است. به نظر من 
در سال آینده اتفاق عجیبی رخ نخواهد داد و اگر وضع بدتر نشود بهتر 
نخواهد ش��د. مسئولین ما در گام اول باید مقداری نگاه واقع بینانه ای 
به جامعه ایرانی داشته باشند و از نگاه های تنگ نظرانه که با واقعیت 
جامعه تناس��بی ندارند دوری کنند. به عبارتی دیگر مسئولین باید بر 
اس��اس واقعیت های جامعه برنامه ری��زی کنند و مرکز ثقل همه این 
موارد مسائل اقتصادی اس��ت. آن تفکر که می توان مسائل اقتصادی 
را حل کرد بدون اینکه با جامعه جهانی ارتباطی داشت تفکر درستی 
نیست. پس نیاز است که در روابط به نوعی تنش زدایی شود که اخیرا 
این موضوع در ارتباط با عربس��تان دیده ش��د و امیدواریم که با سایر 
کش��ور های دنیا نیز تنش زدایی صورت بگیرد تا مردم بتوانند نفسی 

بکشند.«

 آفتاب یزد در گفتگو با جامعه شناسان بررسی کرد

آسیبهایاجتماعیدرسال1402کاهشمییابد؟

= س�عید معدنی: آسیب ها و مس�ائل اجتماعی 
از ش�اخص های کلی جامعه تبعیت می کنند. اگر 
برخی از شاخص ها مانند اشتغال و امنیت اقتصادی 
بهتر ش�ود و با کشور های دیگر تنش زدایی شود 
در آینده از میزان آس�یب ها کاسته می شود. اما 
اگ�ر این موارد مورد توجه قرار نگیرد و ما اقتصاد 
بسته ای داشته باشیم در آینده ما شاهد افزایش 
روزافزون آسیب ها و مسائل اجتماعی خواهیم بود

=امیرمحمود حریرچی: امیدوارم سال آینده سال 
دس�توری نباشد بلکه س�ال عمل باشد. عمل در 
راستای اینکه مسئولین وضع موجود را ببینند و در 
جهت ایجاد امیدواری در میان مردم حرکت کنند. 
مسئولین باید به مردم نشان دهند که کشور در 
مسیر توسعه قرار گرفته است.االن مردم درگیر 
مس�ائل ضروری و اولیه خود هس�تند و در س�ال 
آینده مسئولین باید کاری انجام دهند و از وعده 

و وعید فاصله بگیرند

=علیرضا شریفی یزدی: مسئولین باید بر اساس 
واقعیت های جامعه برنامه ریزی کنند و مرکز ثقل 
همه این موارد مس�ائل اقتصادی است. آن تفکر 
ک�ه می توان مس�ائل اقتصادی را ح�ل کرد بدون 
اینکه با جامعه جهانی ارتباطی داشت تفکر درستی 
نیس�ت. پس نیاز اس�ت که در رواب�ط به نوعی 
تنش زدایی ش�ود که اخیرا این موضوع در ارتباط 
با عربس�تان دیده ش�د و امیدواریم که با س�ایر 
کش�ور های دنیا نیز تنش زدایی صورت بگیرد تا 

مردم بتوانند نفسی بکشند

 ۸۶درصد تهرانی ها
 آپارتمان نشینند

مدی��رکل آموزش های ش��هروندی ش��هرداری 
تهران جزئیات جشنواره بین المللی» 40 خونه« 
را تش��ریح کرد.مهدی امی��ری در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در 
شهرها موضوع شهروندی است که باالتر از مقوله 
شهرنشینی است، گفت: برای شهروندی نیازمند 
اطالعات، آگاهی و آموزش هس��تیم و بر همین 
اساس در کالنشهر بزرگ تهران آپارتمان نشینی 
به عنوان یکی از مهمترین اجتماعات شهروندان 
مورد توجه ق��رار گرفت.وی با بیان اینکه طبق 
تحقیق��ات و بر اس��اس سرش��ماری اخیر، 86 
درصد م��ردم ته��ران در آپارتمان ه��ای چهار 
طبقه به باال زندگی می کنند، تصریح کرد: این 
نشان می دهد که اکثر مردم تهران در آپارتمان 
زندگی می کنند که الزم است قوانین و الزامات 
خاص آپارتمان نش��ینی را یاد بگیرند.امیری با 
بیان اینکه بسیاری از مشکالت مردم در زندگی 
آپارتمان نشینی مسئله پرداخت شارژ، نظافت، 
مشاعات و سر و صدا است که موجب درگیری 
بین آپارتمان نش��ینان می ش��ود، افزود: این در 
حالیست که اگر س��طح آگاهی مردم باال برود 
کیفیت زندگ��ی در آپارتمان ها افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه بر همین اس��اس ش��هرداری 
ته��ران با الهام از احادی��ث مرتبط در خصوص 
همس��ایه ها جشنواره 40 خونه را طراحی کرده 
اس��ت، گف��ت: معتقدیم که با اس��تفاده از هنر 
می توانیم مفاهیم را بهتر به افراد منتقل کنیم و 
اگر طنز نیز چاش��نی این هنر شود قدرت نفوذ 
افزایش می یابد که بر همین اس��اس جشنواره 
کارتن 40 خونه را برگزار کردیم که در خصوص 
فرهنگ آپارتمان نش��ینی است و از 47 کشور 

دنیا 4۳4 اثر به دبیرخانه واصل شد.

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

نوبت دومآگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره  01-01/1/4 ) بصورت الكترونيكي(

روابط عمومی و امور بين الملل شرکت توانير م.الف :4974شناسه آگهی :1468920

شــركت توانيــر در نظــر دارد 10 دســتگاه خــودروی اســقاط مســتقر در انبارهــاي مركــزي خــود واقــع در تهرانســر را بصــورت  مزايــده عمومــي يــك مرحلــه اي ) بصــورت 
الكترونيكــي( و از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت – بخــش مزايــده بــا توجــه بــه مــوارد ذيــل بــه فــروش برســاند:

1-مهلت و  محل دريافت ) نمايش ( اسناد مزايده : از تاريخ درج آگهي لغايت ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 1401/12/28 از طريق سايت
 www.setadiran.ir )سامانه تداركات الكترونيكي دولت- بخش مزايده(

تذكر: شماره مزايده مندرج در سايت فوق الذكر  1001001007000001مي باشد.
2-ميــزان تضميــن شــركت در مزايــده : ميــزان تضميــن شــركت در مزايــده بــرای خودروهــای منــدرج در جــدول ذيــل بــه صــورت مقطــوع مبلــغ 43/551/220 ) چهــل 

و ســه ميليــون و پانصــد و پنجــاه و يــك هــزار و دويســت و بيســت( ريــال مــي باشــد كــه نحــوه تهيــه و ارائــه آن در شــرايط مزايــده اعــام شــده اســت. 

وزن )كيلوگرم( وضعيت فروش نوع كاربری تيپ نوع سيستم مدل پالک اتومبيل رديف

1050 فروش اوراقی سواری 21 رنو 1991 تهران 27456-52 1

1150 فروش اوراقی سواری جی ال ايكس 405 پژو 1377 ايران11-217الف19 2

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-221الف19 3

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-852الف22 4

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-825الف19 5

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-853الف22 6

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-851الف22 7

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-282الف18 8

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-329الف18 9

1150 فروش اوراقی سواری دولوكس پيكان 1367 تهران51- 77294 10

- مهلــت ارائــه  پيشــنهادات : حداكثــر تــا ســاعت 08:00 مــورخ  1402/01/14 از طريــــق سامانــــه فــــوق الذكــر مــي باشــد. ضمنــاً تاريخ گشــايش پيشــنهادات بر روي 
ســامانه يــاد شــده، ســاعت 10:00 مــورخ 1402/01/15 مــي باشــد.

4-ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج در سامانه مورد نظر مي باشد.
5-فقط شركتهای مجاز اسقاط كه مورد تاييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و پليس راهور ناجا می باشند ميتوانند در اين مزايده شركت نمايند.

تذكــر: متقاضيانــي مــي تواننــد نســبت بــه ارائــه پيشــنهاد در خصــوص مزايــده فــوق الذكــر اقــدام نماينــد كــه شــرايط شــركت در مزايــده هــاي الكترونيكــي منــدرج در 
ســامانه فــوق الذكــر را رعايــت نمــوده باشــند.

ــا شــماره تلفــن   ــرای بازديــد ب ــه ســايت www.Tavanir.org.ir مراجعــه و هماهنگــی ب ــراي كســب اطالعــات بيشــتر مــي تواننــد ب * متقاضيــان ب
ــد .  ــل نماين ــاس حاص 27935711-021 و 27935721-021 تم

رئیس ش��ورای عالی استان ها و نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران، بر لزوم جلوگیری از س��اخت و س��از غیرمجاز تاکید کرد 
و این نوع س��اخت و سازها را تهدید بزرگی برای پایتخت عنوان 
کرد.پرویز سروری در گفت و گو با ایرنا درباره ساخت و سازهای 
غیرمجاز در منطقه یک تهران محدوده گالب دره اظهارداش��ت: 
ته��ران باید تاب آوری باالیی در مقابله با زلزله و حوادث طبیعی 
داش��ته باش��د و اگر اجازه دهیم ساخت و س��از غیرمجاز شکل 
گی��رد، هر روز تهدیده��ا را جدی تر می کنیم.وی ب��ا بیان اینکه 
ساخت و سازهای غیرمجاز گالب دره، پیگیری و برخورد الزم با 
آن انجام ش��ده است، افزود: حتما ساخت و سازهای غیرمجاز را 

به طور جدی پیگی��ری می کنیم و برخورد جدی با افراد خاطی 
انجام می شود.مهدی صباغ شهردار منطقه یک تهران نیز درباره 
س��اخت و س��ازهای غیرمجاز در گالب دره به خبرنگاران گفته 
است: س��اختمانی در محله آبک در منتهی الیه گالب دره بدون 
دریافت پروانه س��اختمانی و بدون رعایت اصول ایمنی س��اخته 
 ش��ده بود ک��ه در نهای��ت س��اختمانی ناایم��ن و غیرقانونی در 
هفت طبقه وجود داشت.وی با بیان اینکه حتی اگر این ساختمان 
اصول ایمنی را رعایت می کرد به دلیل ساخت و ساز در محدوده 
کوهپایه، این س��اخت و ساز غیرقانونی بود، اظهار داشت: از سال 
گذش��ته این ساخت و ساز آغاز ش��ده بود و شهرداری منطقه و 

ناحیه به دفعات مکرر نس��بت به ص��دور تذکر اقدام کرده بودند 
اما مالک س��اختمان نسبت به این موضوع بی تفاوت بود و با اتکا 
به خألهای قانونی نسبت به ادامه ساخت و ساز اقدام کرد.صباغ 
افزود: شهرداری منطقه بارها نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت 
و س��از اقدام کرد؛ اما مالک با اتکاء به خأل های قانونی در آستانه 
بهره برداری از ساختمان قرار گرفته بود و اگر اقدامات شهرداری 
در ایج��اد محدودیت های مقطعی نبود حتما این س��اختمان به 
اتمام می رس��ید. در نهایت ش��هرداری نیز حسب وظیفه پرونده 
 را ب��ه کمیس��یون م��اده ۱00 ارج��اع داد و رأی قل��ع و قم��ع

 صادر شد.

رئیس شورای عالی استان ها :

ساخت و ساز غیرمجاز تهدید بزرگ برای پایتخت است


