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گـــزارش

معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و روسـتايی وزيـر كشـور گفـت: بـا توجـه به 
همزمانـی روزهـای پايانـی شـهريور مـاه وزيـر كشـور بـا صـدور بخشـنامه ای بـه 
اسـتانداران سراسـر كشـور بـر اتخـاذ تدابيری در زمينـه كاهش تلفـات در محورهای 

درون و بـرون شـهری تاكيـد كـرد.
بـه گـزارش گـروه رفـاه اجتماعـی خبرگـزاری فـارس، مهـدی جمالـی نژاد،معـاون 
عمـران و توسـعه امور شـهری و روسـتايی وزير كشـور اظهـار كرد: در اين بخشـنامه 
بـا اشـاره بـه سـفرهای مرتبـط بـا اربعيـن در اكثـر جـاده هـای كشـور  و همچنين 
سـفرهای مرتبـط بـا مناسـبتهای انتهـای مـاه صفـر بـه سـمت مشـهدمقدس و در 
راسـتای رصـد و كنتـرل حـوادث ترافيکی در كشـور و با هدف پيشـگيری از حوادث 
و كاهـش آسـيب هـای جـاده ای، افزايـش حـس امنيـت در شـهروندان، توسـعه 
انضبـاط ترافيکـی و تسـهيل در تـردد و مديريـت ترافيـك بـه ويـژه در معابـر درون 
شـهری؛ از اسـتانداران خواسـته شده تا با تشـکيل شـورای هماهنگی ترافيك استان 
و كميسـيون ايمنـی اسـتان بـا حضـور تمامـی اعضـا و دعـوت از دادسـتان اسـتان؛ 
برنامـه ريـزی هـای الزم در راسـتای كاهـش تصادفـات رانندگـی صـورت گرفتـه و 

اقدامـات مقتضـی در ايـن موضـوع انجام شـود. 
وی افـزود: در بخشـنامه وزيـر كشـور بـر بسـيج تمامـی امکانـات موجـود بـه منظور 
اصـالح نقـاط پرتصـادف شـهری و برون شـهری بـا اولويت اقدامـات زودبـازده و كم 
هزينه، اسـتفاده از ظرفيت ادارات هواشناسـی اسـتان به منظور اطالع رسـانی سـريع 
و بـه موقـع از طريـق صـدا و سـيمای اسـتانی و شـبکه هـای مجـازی در خصـوص 

وضعيـت آب و هـوای مسـيرها تاكيد شـده اسـت.
جمالـی نـژاد، برخـورد جـدی و بـدون اغمـاض بـا راننـدگان متخلـف و شناسـايی 
راننـدگان پرتخلـف و جلوگيـری از تـردد آنهـا توسـط فراجـا، ايجـاد توقـف گاه و 
اسـتراحت گاههـای موقـت در طـول مسـيرهايی كـه امکان بـروز خسـتگی و خواب 
آلودگـی در راننـدگان وجـود دارد بويـژه در نزديکـی نقـاط پرخطـر، اتخـاذ تدابيری 
بـرای فعـال نـگاه داشـتن دوربين هـای نظارتی برای ثبـت تخلفات و رفـع نقاط كور 
شـبکه تلفـن همـراه در همـکاری بـا ادارات ارتباطات و فنـاوری اطالعات اسـتانها را 
ديگـر محورهـای ابالغيـه وزير كشـوردر زمينه كاهش تلفـات در محورهـای درون و 

بـرون شـهری ذكـر كرد.
معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و روسـتايی وزيـر كشـور ادامـه داد: در ايـن 
بخشـنامه بـر آمـاده باش كامل سـازمان هـای آتش نشـانی و خدمات ايمنی شـهرها 
و آمادگـی الزم بـرای حضـور نيروهـا و اسـتقرار امکانـات الزم در مبـادی ورودی و 
خروجـی شـهرها، آمـاده باش كامـل مراكز درمانـی و ايجاد پايگاه های امـداد و نجات 
جـاده ای در محـدوده نفوذ شـهرها بـا هماهنگـی ادارات كل راهـداری و جمل و نقل 
جـاده ای، پليـس راهنمايـی رانندگی شـهرها و پليس راه، مركز فوريت های پزشـکی 

و هـالل احمـر بـرای تقويت امدادرسـانی در سـوانح احتمالی؛ تاكيد شـده اسـت.
جمالـی نـژاد؛ هماهنگـی و پيگيـری امـور مربـوط بـه خدمـات رسـانی به مسـافران 
و ايمـن سـازی معابـر درون شـهری و حومـه شـهری توسـط شـهرداری هـا با نصب 
تابلـوی انتظامـی، هشـداری و راهنمـای مسـير، اسـتقرار تجهيـزات ايمنـی در محل 
هـای موردنيـاز و تسـهيل هماهنگـی بيـن شـهرداری هـا و ادارات كل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای  اسـتان هـا بـه منظـور آمـاده سـازی محيـط پايانـه هـای 
 مسـافری بـرون شـهری و ارايه خدمات مناسـب به مسـافرين را ديگـر محورهای اين 

بخشنامه  برشمرد.
وی؛ الـزام مديران خدماتی اسـتان و شـهرداران به بازديد مسـتمر و مـداوم از تمامی 
مجموعـه هـای مرتبـط با هدف بـه حداكثر رسـيدن ضريـب آمادگی و پاسـخگويی، 
جديـت الزم در برخـود با تخلفات موتورسـيکلت سـواران و ضرورت آمادگی شـركت 
هـای خودروسـاز بـرای كمـك بـه مسـافرين و در راه مانـدگان را ديگـر محورهـای 

بخشـنامه وزير كشـور ذكركرد.

 بخشنامه وزیر کشور به استانداران
 برای کاهش تلفات جاده ای

فوت یک شهروند در مرکز پلیس امنیت اخالقی 

باز هم روایت اول را از دست دادیم
شما چه کردید؟  

 گذشــتگان گفته اند كه با يــك گل بهار نمی آيد 
و الحق درســت اســت زيرا طی يکسال گذشته از 
دولت ســيزدهم آنچه در عمل ديديم تنها توسط 
متولی اين قوه يعنی حجت االســالم والمسلمين 
رئيســی می باشــد كه به ندای مقام معظم رهبری 
درباره ورود به چهل  ســاله دوم پــس از پيروزی 
انقالب اسالمی پيرامون تحول، لبيك بگويد و حق 
را به حق دار برســاند البته اگر ديگران ياری كنند 
و دســتگاه هايی عريض و طويل پيدا شوند و تنها 
در صف لبيك گويان زبانی نباشــند بلکه همچنان 
از ورود مجموعه خود به سامانه يکپارچه شفافيت 
و اطالع رســانی غفلت نورزند! كه وسيع ترين آن ها 
شهرداری ها است و نيازمند است تا وزارت كشور و 
سازمان شهرداری ها و دهداری ها در اين مورد ورود 

مقتدرانه پيدا نمايند. 
از اوليــن زمانی كــه در دهه 1290 ســنگ بنای 
بلديه ها در كشــور گذاشــته شــد اين تافته جدا 
بافتــه بودن نيز در آن ها نهادينه گرديد تا همچنان 
خودشيفته باقی بمانند. همانگونه كه از پايين ترين 
سمت تا باالترين آن ها يعنی انتصابی مقام شهردار 
به مجرد ورود به اين دستگاه متغير شده تا جايی كه 
امروز زمزمه آن جاری باشــد كه مسئوليت انتخاب 
را نيز از شــوراهای اسالمی گرفته و به دست مردم 
بسپارند و معلوم نيست مگر اعضای اين نهاد يعنی 
شــوراها را هم خود مردم انتخاب نکرده اند؟ كه اگر 
اينچنين شود بايد فاتحه آب باريکه نظارت شوراها و 
دولت را هم بر عملکرد اين ارگان خواند و اجازه داد 
خودشيفتگی ها وسعت بيشتری پيدا كنند. نگاهی 
دقيق به زوايای كالن شهر اصفهان به عنوان پايتخت 
فرهنگ و تمدن اسالمی و چشم وچراغ گردشگری 
بين المللی برای رقابت با درآمدهای نفتی در آينده 
به خوبی نشــان می دهد بافت های قديمی و بالطبع 
تاريخــی آن كه مدنظــر جهانگردان اســت ازنظر 
وضعيت تردد و بناهای تاريخی به شــدت فرسوده 
شده كه می تواند با بحران فرونشست شهر همراهی 
داشــته باشــد چون تخريب كوچه پس كوچه های 
شمال و قســمتی از غرب اين كالن شهر در حالی 
اتفاق می افتد كه مركز، غرب و جنوب آن موردتوجه 
بازسازی و تبديل از آسفالت به سنگفرش شده است 
تا به خوبی نشــان دهد اين بافت به دليل ســکونت 
دهك های باال از هر نظر ارجحيت دارد و تا ساكنان 
آن از رفاه و يارانه های بيشــتری از طريق آسايش 
بهره مند شوند! در نگاه اول به نظر می رسد پالسکو 
در تهران و متروپل در آبادان بايد كافی باشــد كه 
شــهرداری ها بخصوص در بافت های تاريخی چون 
اصفهان و موردتوجه بين المللی كه صاحب بناهای 
ميراثی و ثبت شده جهانی هستند همه هم وغم خود 
را مصروف مقاوم سازی سيصد بنای مخاطره آميز در 
ســطح كالن شــهر كنند و اجازه ندهند شش هزار 
پرونده تخلفاتی ماده صد همچنان در كميســيون 
مــاده 100 به بهانه های مختلف مســکوت بمانند 
و ساخت وســاز های مذكور نيز مورداســتفاده قرار 
گيرند درحالی كه به دســتور رياست جمهوری در 
يك سفر اســتانی به شمال كشــور و يك فرصت 
15 روزه كــه به همان مقدار تمديد شــد بيش از 
اين تعداد ســاختمان مســتحکم خــالف در طرح 
سالم سازی و عموميت بخشــيدن سواحل تخريب 
شــد و قوه قضائيه نيــز در ادامه اين پروژه و حذف 
خالف های ايجادی حاشــيه رودخانه های پايتخت 
پرداخت كه وزير كشور در مجلس پيرامون اينگونه 
ســاختمان های نامطمئن به صراحت شــهرداران را 
مســئول و موظف دانست. حاال اگر بخش فرهنگی 
شــما امســال 64 ميليارد تومان بودجه تخصيصی 
دارد و بجای اينکه اين مبلغ را صرف محکم سازی 
بناهای مذكــور حداقل در بخش ميراثی كنند و يا 
به نجات هنرمندان صنايع دســتی و مستندسازان 
سرگردان بپردازند و در عوض تصوير كشيدن تاريخ 
و زيبايی های تمدنی شــهر اصفهان به صورت بنر و 
پوســتر برای جلب توريست، به دليل تامين معاش 
عازم غذای فوری فروشــی و راه اندازی كافی شاپ و 
رانندگی تاكسی های اينترنتی نشوند! اصفهان مهد 
خنده و طنز و طنزپردازی است كه هريك از مردم 
آن به راحتی می تواننــد لبخند رايگان به ديگران و 
بخصوص بازديدكنندگان ميهمان آن تقديم كنند 
حاال عجيب اســت اگر بخش فرهنگی شــهرداری 
به جای تقويت اين خصيصه و ســپردن پروژه های 
طنز به مستندسازان اصفهانی به سراغ تاريخ مصرف 
گذشــتگان صداوســيمای پايتخت می رود و شوی 
لبخند برگــزار می كند كه وظيفــه ديگر ارگان ها 
ازجملــه فرهنگ و ارشــاد را عهده دار شــود تا در 
ســالن های تارعنکبوت گرفته اش بذرافشانی كنند 
تنهــا و موردتمجيد تهيه كننــدگان آن قرار گيرند 
كه ضمن هندوانه گذاشتن زير بغل بخش فرهنگی 
شــهرداری اصفهان به نقــد از ديگــر ارگان ها به 
دليل عدم همکاری با آن هــا بپردازند! كه البته جا 
داشت نه تنها اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری به 
آگرانديسمان اين دو به هم زنی ها بين چند دستگاه 
نمی پرداخت و خبر را در تارنمای ايمنا رســانه ای 
نمی كرد بلکه از معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهر 
می خواســت تا با 64 ميليــارد تومان بودجه ای كه 
در اختيار دارد به طرح های زيرســاختی بپردازد و 
اجازه ندهد ريالی از آن به بيرون از كالن شهر تحت 
عنوان جشنواره فيلم كودكان نشت نمايد كه شايد 
با مختصری از آن بتوان هنرمندان و مستندسازان 
را هم از كمای اقتصادی نجات داد. شهردار اصفهان 
شــما در اين زمينــه چه كرده ايد كه اين ســتون 
همچنان آمــاده درج اقدامــات از طريق اداره كل 

ارتباطات بين الملل و روابط عمومی شماست!

بی توجهی تا کی؟!

پس از فوت مهســا امينی در مركز پليس امنيت اخالقی تهران، 
همه مســئولين از رئيس جمهور تا وزير كشور دستورات الزم را 
برای پيگيری حادثه صادر كردند و خواهان پيگيری مســئله و 

شفاف سازی و اطالع رسانی دقيق و سريع درباره آن شدند.
همواره يکی از مشــکالت كه به دليل اينگونه اتفاقات به وجود 
می ايــد ضعف در روايت اول بودن اســت در وقاع روايت اول در 
بيشــتر مواقع در مجاری غير رسمی و در فضای مجازی منتشر 
می شــود كــه از واقيعت هم به دور اســت، مشــکلی كه اكبر 
نصراللهی رئيس دانشــکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رســانه 
دانشــگاه آزاد تهران مركزی درباره خبر حادثه ای كه در فضای 
مجازی حاشيه ســاز شده اســت، گفت: تأخير و نقص در روايت 
به ويژه در نيروهای امنيتی و انتظامی پديده جديدی نيســت و 

اين بار درباره »مهسا امينی« درحال تکرار است.
روز سه شنبه به كما رفتن يك شهروند به نام »مهسا امينی« كه 
توســط پليس امنيت اخالقی بازداشت شده بود، خبرساز شد و 
حواشــی مربوط به اين اتفاق هنوز ادامه دارد.پس از اين حادثه 
كه در دســت بررسی است دستگاه های مسئول كار خود را آغاز 

كرده اند تا علت فوت مرحومه مهسا امينی روشن شود.
مديركل پزشــکی قانونی اســتان تهران در همين زمينه گفت: 
نمونه هــای الزم از بافت ها و اعضای داخلی بدن مهســا امينی 

برداشته و به آزمايشگاه های تخصصی ارسال شد.
دكتر مهدی فروزش، مديركل پزشکی قانونی استان تهران اظهار 
كرد: با توجه به دستور دادستان محترم تهران، كميسيون ويژه 
بررسی تخصصی كشف فوت خانم مهسا امينی در اولين فرصت 

تشکيل شد.
وی افزود: اقدامات اوليه جهت معاينه مصدوم قبل از فوت انجام 
و همه معيارها و شاخص هايی كه بايد در معاينه ظاهری نامبرده 
در زمــان حيات انجام می شــد، صورت گرفت و بررســی های 
تکميلی در حال انجام بود كه متاسفانه منتهی به فوت وی شد.
فروزش گفت: بــا اطالع از فوت وی اداره كل پزشــکی قانونی 
اســتان تهران در پی دســتور مقام قضايی با تشــکيل يك تيم 
مجرب از كادر متخصصان و با انتقال پيکر فوت شــده به سالن 
تشريح مركز تشخيص آزمايشگاهی استان تهران اقدام به معاينه 

ظاهری و كالبد گشايی پيکر متوفی كردند.
مديركل پزشــکی قانونی استان تهران تصريح كرد: تيم پزشکی 
قانونی با بررسی دقيق و كامل با اعمال دقت مضاعف در معاينه 
و كالبد گشــايی و بررسی تمامی معيارها و شاخص های تعيين 

علت فوت به لحاظ ظاهری و اعضای داخلی اقدام كردند.
وی با بيان اينکه نمونه های الزم از بافت ها و اعضای داخلی بدن 
متوفی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه ها به آزمايشگاه های 
تخصصی اقدام شــد، افزود: به محض حصول نتايج آزمايش های 
ارســالی بــا در نظر گرفتــن نتايــج معاينه و كالبدگشــايی، 
آزمايش های انجام شــده مندرجات پرونده بيمارستانی و سوابق 
پزشــکی نام برده و همچنين اخذ نظريه تخصصی رشــته های 
مورد نظر در قالب كميســيون پزشــکی ويژه ای كه به دستور 
دادستان در اداره كل پزشکی قانونی استان تهران تشکيل شده، 
متعاقبا نسبت به تعيين علت فوت اقدام و به مقام قضايی ارسال 

خواهد شد.

شناسه آگهی )1380409(      م الف 2381

فراخوان مزایـده عمومی 
شــرکت توســعه ونگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور در نظــر دارد مزایــده بهره بــرداری از فضاهــای ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( و طــی تشــریفات قانونــی مزایــده بــه اشــخاص )حقیقــی، حقوقــی( واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. كلیــه 
مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایده گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرسwww.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایده گــران در صــورت 
عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مزایــده محقق 

ســازند. تاریــخ انتشــار مزایــده در ســامانه تاریــخ 1401/6/27 می باشــد. 

1- نــام و نشــانی مزایده گــزار: شــركت توســعه و نگهــداری اماكــن ورزشــی كشــور بــه آدرس: تهــران، ابتــدای اتوبــان آیــت الــه هاشــمی 
رفســنجانی، مجموعــه ورزشــی انقــاب. تلفــن: 23079158

2- نــوع تضمیــن شــركت در مزایــده: بــه صــورت یكــی از مــوارد ذیــل: الــف. ضمانــت نامــه بانكــی معتبــر /ب. وجــه نقد واریز به شــماره 
حســاب شــبا IR 370100004001005806375002 نــزد بانــك مركــزی بــه نــام تمركــز وجــوه ســپرده هزینــه ای شــركت توســعه و 
نگهــداری اماكــن ورزشــی كشــور )مشــخصات شــركت توســعه و نگهــداری اماكــن ورزشــی كشــور: كــد اقتصــادی 411111167873 - 

شناســه ملــی 10101555550 - شــماره ثبــت 111835(
3- مهلــت زمــان دریافــت اســناد مزایــده از ســامانه ســتاد: از روز یکشــنبه مــورخ 1401/6/27 لغایــت ســاعت 19 روز شــنبه مــورخ 

1401/7/9 و آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 عصــر روز یکشــنبه مــورخ 1401/7/24 می باشــد. 
4- زمــان بازگشــایی پــاكات: پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت 9:30 صبــح روز  دوشــنبه مــورخ 1401/7/25 در جلســه كمیســیون 
www. مزایــده در مجموعــه ورزشــی انقــاب )تــاالر نصــرت( از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

ــده می شــود. ــاز و خوان setadiran.ir ب
حســاب  شــماره  بــه  ریــال(  میلیــون  )یــک  ریــال  میلیــون   1/000/000 مبلــغ  می بایســت  مزایــده:  در  شــرکت  متقاضــی   -5

بپــردازد. مزایــده  اســناد  خریــد  جهــت  مرکــزی  بانــک  نــزد   4001005803014992
6- اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیر امور قراردادهای 

جاری 02123079158 
7- زمــان و محــل ارائــه پاكــت الــف: اصــل ضمانتنامــه معتبــر شــركت در فرآینــد ارجــاع كار تــا ســاعت 14:00 بعدازظهــر روز یکشــنبه 
مــورخ 1401/7/24 بــه دســتگاه مزایده گــزار بــه آدرس: تهــران - خیابــان ولیعصــر )عــج( - ابتــدای اتوبــان آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی 
)نیایــش( - مجموعــه ورزشــی انقــاب- ســاختمان شــركت توســعه و نگهــداری اماكــن ورزشــی دبیرخانــه تســلیم نمــوده و رســید آن را 

دریافــت نمائید.
41934-021 ســامانه تداركاتــی  8- اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مركــز تمــاس: 

 www.setadiran.ir )ســتاد(  دولــت  الكترونیكــی 

 بازگشایی پاكات با حداقل یک مزایده گر انجام خواهد شد.
 هزینه چاپ آگهی و كارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.

 درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید. 
 شركت در قبول و یا رد همه یا هر یك از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

 جهت اطاع بیشتر به سایت پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات كشور به آدرس: http://iets.mporg.ir و یا به سایت شركت 
  توسعه ونگهداری اماكن ورزشی به آدرس www.tanavar.ir مراجعه نمائید.

شركت توسعه ونگهداری اماكن ورزشی كشور

شماره فراخوانموضوع مزایدهردیف
  مبلغ پایه

کارشناسی مزایده
 )سه ساله(

  مبلغ تضمین
  محلمدت بهره برداریشرکت در مزایده

بهره برداری

1
بهره برداری از سالن 

بدنسازی آقایان و بانوان  
در مجموعه ورزشی 

شهید شیرودی 
5001001091000060

16.200.000.000 ریال 
)شانزده میلیارد و 

دویست میلیون ریال(
  3 سال شمسی810.000.000 ریال

)سه سال(
 مجموعه ورزشی

شهید شیرودی تهران

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد

اطالعیه پلیس تهران بزرگ درباره مهسا امینی

هیچگونه برخورد فیزیکی وجود نداشته  
و فیلم دوربین ها برای خانواده مرحوم امینی 

نمایش داده شده است
در اطالعيه مركز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درخصوص مهســا امينی تاكيد شده است كه 
هيچ گونه برخورد فيزيکی با او انجام نشده و فيلم دوربين ها برای خانواده مرحوم امينی نمايش داده شده است.
مركز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درخصوص فوت مرحومه مهسا امينی اطالعيه ای را صادر 
كرد. در اين اطالعيه آمده اســت: در اجرای دستور فرمانده كل انتظامی كشور مبنی بر رسيدگی دقيق به اين 
موضوع به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در همان ســاعات اوليه حادثه فوق، بالفاصله رسيدگی به آن بدون 

هيچ گونه مالحظه ای در دستور كار اين فرماندهی قرار گرفت.
براســاس نتايج به دســت آمده و بازبينی دوربين های مداربســته، نامبرده روز سه شنبه مورخ 22 شهريور ماه 
جاری به همراه تعدادی از افراد به دليل پوشــش نامناســب توسط مأموران پليس امنيت اخالقی تهران بزرگ 
و به منظور اخذ تعهد و توجيه به يکی از مقرهای پليس هدايت شــدند كه وی در جمع ساير مراجعه كنندگان 
در ســالن اجتماعات به طور ناگهانی بيهوش شــده و بالفاصله با همکاری پليــس و اورژانس به نزديك ترين 

بيمارستان جهت مداوا منتقل می شود كه متأسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد.
الزم به ذكر است، تصاوير ضبط شده دوربين های مدار بسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط 

اورژانس به رويت خانواده وی رسيده است.
 توضيح اينکه بر اســاس رسيدگی دقيق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنين در مکان مزبور 

هيچ گونه برخورد فيزيکی با ايشان انجام نشده است.

رييس سازمان ثبت احوال كشور گفت: همه شهروندان كشور بايد در سريع ترين 
زمان ممکن برای تعويض شناســنامه های قديمی و اخذ شناسنامه جديد اقدام 
كنند چرا كه در آينده با شناســنامه های قديمی برای دريافت خدمات با مشکل 

مواجه می شوند.
اســناد هويتی در ايران ســند رســمی هويت و تابعيت ايرانی هســتند و جهت 
شناســايی ايرانيان و احراز هويت آن ها به كار می روند. از مهم ترين اسناد هويتی 
ايران می توان به شناســنامه و كارت شناسايی ملی اشاره كرد. شناسنامه يکی از 
اســناد هويتی در ايران است كه ســازمان ثبت احوال كشور موظف است آن را 
برای هر شــهروند ايرانی صادر كند. نخستين شناسنامه ايرانی در دوران قاجار و 

در تاريخ 3 ديماه 1297 برای بانويی صادر شد.
شناســنامه های جديد كه در اندازه و شــکل شــبيه »گذرنامه« است، بر اساس 
گروه ســنی زير 15 سال و باالی 15 ســال به ترتيب با رنگ های سبز و قهوه ای 
صادر می شــود. ســازمان ثبت احوال در فاز اول اين طرح برای نوزادان اقدام به 

صدور شناســنامه های رايانه ای كرد اين شناســنامه ها با جلدی به رنگ ســبز و 
بــدون فضای عکس صادر می شــود. همچنين ثبت احــوال در اين مرحله برای 
آن دســته از متقاضيانی كه با رســيدن به سن 15 سالگی برای عکس دار كردن 
شناســنامه خود مراجعه كنند نيز شناسنامه هايی با جلد قهوه ای صادر می كند.

شناسنامه های جديد از نظر اطالعات مندرج تفاوتی با شناسنامه های قبلی ندارند 
و تنهــا فضايی برای ثبت كد ملی دارد كه پيش از اين در شناســنامه های قبلی 
نبوده است. ارتقای ضريب ايمنی و امنيتی شناسنامه ها و درج مشخصات سجلی 
و هويتی افراد به صورت ماشــينی از مهمترين ويژگی های شناسنامه های جديد 
است و وجود لمينيت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه های رايانه ای از 

ديگر ويژگی های اين شناسنامه ها است.
هاشــم كارگر رييس ســازمان ثبت احوال كشــور در گفت وگو با ايسنا، درباره 
اجباری بودن تعويض شناســنامه های قديمی می گويد: ســاالنه حدود 3ميليون 
و 500هزار تا 4 ميليون شناســنامه جديد صادر می شــود؛ اما امکان دارد اين 
شناسنامه ها درخواست های تکراری هم باشند يعنی مثال مواردی كه فرد قصد 
عکس دار كردن شناسنامه را دارد و يا شناسنامه مخدوش يا مفقود شده است.

وی درباره تعيين بازه زمانی برای تعويض شناسنامه ها نيز اظهار می كند: قطعا الزام 
برای جديد كردن شناسنامه ها وجود دارد، در حالی كه بازه زمانی برای آن تعريف 
نشده است، ولی افراد برای دريافت خدمات دچار مشکل می شوند؛ لذا توصيه اين 
است كه افراد هرچه سريع تر مراجعه كنند و شناسنامه های جديد را دريافت كنند 
چرا كه باعث می شود در كشور راحت تر خدمات دريافت كنند و مشکلی برای آنها 
ايجاد نشود و از سوی ديگر پايگاه اطالعاتی سازمان ثبت احوال نيز كامل تر شده و 

برای ارائه خدمات الکترونيك به شهروندان نيز كار تسهيل می شود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد:

اجبار در تعویض شناسنامه های قدیمی


