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گـــزارش
بهره برداری از پروژه ای که سال ها پیش کلنگ زنی شد 

متروی پرند در ایستگاه افتتاح
 تمدید اعتبار کارت های ملی 

تا پایان ۱۴۰۵
رئيس ســازمان ثبت احوال كشور از تمديد اعتبار 
كارت های هوشــمند ملی تا پايان 1405 خبر داد 
و گفت: نسل جديد كارت های هوشمند را براساس 
فناوری های روز توليــد و صادر می كنيم و اين امر 
يکــی از مهم ترين داليل تمديــد كارت های ملی 

بوده است.
هاشــم كارگر در گفت وگو با ايســنا، درباره اعتبار 
كارت های هوشــمند ملی گفت: با توجه به اينکه 
صدور كارت های هوشــمند ملی به صورت فراگير 
از ســال 1393 آغاز و تاريخ اعتبار آن 7 ســال در 
نظر گرفته شــده بود. اكنون تاريــخ انقضا و پايان 
اعتبار برخی از آنها فرا رسيده است. وی ادامه داد: 
بنابر بررســی های صورت گرفته و در نظر گرفتن 
جميع جهات تصميم بــه تمديد اعتبار كارت های 
مذكــور گرفته شــد. بنابراين اعتبــار كارت های 
هوشــمند ملی كه تاريخ اعتبار آنها تا پايان 1403 
و قبل از آن بوده است تا پايان سال 1405 تمديد 
می شود. وی افزود: براساس بررسی های انجام شده 
ضروری ديديم تا به طور كلی نسبت به كارت های 
هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جديدی صورت 
گيرد و نسل جديد كارت های هوشمند را براساس 
فناوری هــای روز توليــد و صادر كنيــم و اين امر 
 يکــی از مهم ترين داليل تمديــد كارت های ملی 

بوده است.

شناسایی ضارب شهدای امنیت مشهد
رئيس كل دادگستری اســتان خراسان رضوی، از 
تشــکيل پرونده قضايی برای حملــه كنندگان به 
جمعی از مدافعان امنيت در مشهد خبر داد و گفت: 

هويت ضارب شهدای امنيت مشهد شناسايی شد.
به گزارش مركز رســانه قوه قضائيه، صادقی رئيس 
كل دادگســتری خراســان رضوی گفت: در ادامه 
رفتارهای خشن و ضد انسانی عده ای فريب خورده، 
در تاريخ 26 آبان ماه هنگاميکه عده ای اغتشاشگر 
با زور و تهديد به دنبال به تعطيلی كشاندن كسب 
و كارها در يکی از خيابان های شهر مقدس مشهد 
بودند با مقاومت كسبه مواجهه می شوند. يك نفر از 
آشوبگران با سالح سرد به تعدادی از جوانان مدافع 
امنيت كه برای ياری رســاندن به مردم در صحنه 
حضور پيدا كرده بودنــد، حمله كرد كه اين اقدام 
منجر به شــهادت 2 مدافع امنيت و زخمی شدن 

4 نفر ديگر شد.

اخبـــــار
متروی پرند قرار اســت تا پايان ســال جــاری مورد بهره 
برداری قرار گيرد. اقدامات در حال انجام است تا شهروندان 

بتوانند به راحتی تردد كنند.
پرند يکی از شــهرهای اقماری اطراف تهران است كه طی 
ســال های اخير رشد جمعيت زيادی را تجربه كرده است. 
اين شهر در 30 كيلومتری جنوب غربی تهران و در مسير 
آزادراه تهران ـ ساوه و در مجاورت فرودگاه بين المللی امام 
خمينی واقع شــده  اســت.بيش از يك دهه است كه قرار 
اســت مترو برای پرند ساخته شود تا شهروندان به راحتی 

بتوانند تردد كنند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته طول  خط 50 كيلومتر 
خواهد بود كه 5 ايســتگاه نيز برای آن پيش بينی  شد و 
قرار شــد تا خط مترو پرند از خط يك مترو و از ايســتگاه 
شاهد منشعب شــود. سال ها انجام اين كار طول كشيد و 
مديران می گفتند كه دولت بايــد هزينه انجام اين پروژه 
را پرداخت كند. بعد از كــش و قوس های فراوان باالخره 
در اين دوره مديريت شــهری اقداماتی در خصوص تکميل 
متــرو پرند صورت گرفت و دولــت هم تزريق منابع كرد و 
قرار اســت تا پايان سال جاری افتتاح و بهره برداری از اين 

پروژه آغاز شود.

مسعود درســتی مديرعامل شركت مترو تهران و حومه به 
فارس در خصوص آخرين اقدامات انجام شــده برای مترو 
پرند گفت كه تکميل خط مترو تهران پرند تا پايان ســال 
جاری انجام می شــود. در اين زمينه تمام امکانات موجود 
را بــه كار گرفتــه ايم.  برای تکميل خــط مترو در بخش 
حدفاصــل فرودگاه امام خمينی )ره( تا شــهر جديد پرند 
اقدامــات الزم در حال انجام اســت وكار با جديت دنبال 
می شــود. موضوع بهره برداری از خــط مترو پرند يکی از 

درخواست های جدی شهروندان است.
تکميــل خط مترو پرنــد مورد توجــه نمايندگان مجلس 
شــورای اســالمی  هم قرار گرفت و حتی بازديدهای هم 
داشتند. اقبال شــاكری عضو كميســيون عمران مجلس 
شــورای اســالمی در اين باره می گويد كه »اجرای خط 
مترو پرند حدفاصل ايســتگاه فــرودگاه امام خمينی )ره( 

تا ايســتگاه پرند كــه هم اكنون در مراحل پايانی اســت. 
به دليل اهميت ايــن موضوع به محل اجرای پروژه رفتيم 
تــا از وضعيت موجود و ميزان پيشــرفت عمليات اجرايی 
طرح و روند رفع مشکالت مالی آن مطلع شويم. در جلسه 
ای با مســئوالن امر تامين برق پايدار بــرای بهره برداری 
بدون دغدغــه از خط مترو تهران - پرند، اســتانداردهای 
مرتبط با پدافنــد غيرعامل و مديريت بحران، تامين واگن 
و لوكوموتيو به ميزان كافی برای كاهش سرفاصله حركتی 
قطارهای اين مسير و همچنين استفاده از فناوری های روز 

دنيا در پروژه مورد تاكيد قرار گرفت.
مديران شــهری وعده افتتاح ايســتگاه متــرو پرند را تا 4 
ماه آينده داده اند. آقاميری رئيس كميته عمران شــورای 
اســالمی شــهر تهران در اين باره می گويد كه شهرداری 
مصوبات خوبی از شــورای شــهر گرفته است و می تواند با 

اجرايی كردن آنها مشــکالت مالی پروژه ها را مرتفع كند. 
البته دقت داشته باشيد كه درآمد اصلی شهرداری  تهران 
در ســه الی چهار ماه پايانی ســال محقق می شود و بايد 
منتظر باشــيم كه در آن زمان بودجه به پروژه های عمرانی 
تزريق شــود.اما در خصــوص مترو پرند هــم بايد بگويم  
پيمانکار در حال انجام وظايف خود است؛ اما تا پايان سال 
جاری وعده افتتاح يك خط متروی پرند داده شــده است، 
اين در حاليست كه بايد تالش كنيم هر چه زودتر ساخت 
خط دوم نيز آغاز شــود. بر اساس اين گزارش،  منابع مالی 
برای ساخت مترو پرند بايد از سوی دولت و شركت عمران 
شهر پرند تزريق می شــد چراكه شهرداری تهران براساس 
قانون نمی تواند حتی يك ريال برای خطوط متروی خارج 
از محــدوده تهران هزينه كند. در حال حاضر شــهرداری 
تهران به جد به دنبال ســاخت اين بخش از مترو اســت و 
قرار است افتتاحی در اواخر سال جاری صورت گيرد. گفته 
می شــود كه  فاز اول خط مترو پرند)بخشی از خط( را تا 
22 بهمن ماه سال جاری يا اوايل اسفندماه به بهره برداری 
می رســد. افتتاح دو ايســتگاه ميان راهی و ريل دوم نيز 
قاعدتا به سال های بعد موكول می شود كه براساس اولويت 

برای آنها برنامه ريزی شده است.

محمدرضاخارستانی
حقوقدان

شناسه آگهی )1409659(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه
      موضوع :  ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت مسجد سلیمان 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
شرکت واجد شرایط واگذار نماید. 

کلیه فرآیندهای این مناقصه از ارزیابی کیفی مناقصه گران، دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره 2001093823000054 انجام خواهد شد.

برآورد مناقصه ماهیانه 1.700.000.000 ریال می باشد.
الف( شرح خدمات مورد نیاز: ایاب و ذهاب کارکنان

ب( مدت زمان اجرای قرارداد: دو سال
ج( محل انجام خدمات: استان خوزستان – شهر مسجد سلیمان 

د( حداقل شرایط متقاضیان: 
1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل.

2- داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نیروی انسانی با تجربه.
3- داشتن سابقه و تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.

4- گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
5- گواهینامه تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی.

6- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 2.040.000.000 ریال مطابق ضوابط اعالمی از سوی کارفرما و قابل استعالم از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، طبق تصویب نامه شماره 123402 / ت 50659 هـ مورخ 22 / 09 / 1394 هیات محترم وزیران.

 الزم بذکر است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، می بایست مراحل ثبت نام  در سایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت 
شرکت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند. 

 مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:  7 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی روزنامه 
 مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:  14 روز پس از اتمام مهلت دریافت

 اسناد و مدارک مناقصه بین شرکت های واجد شرایط که به تشخیص مناقصه گزار حداقل امتیاز کیفی را  کسب می نمایند توزیع خواهد گردید. بدیهی است ارائه 
مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. متقاضیان می توانند درصورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه، شرایط و مسائل مالی با تلفن 88892153 – 021 و درخصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 1456– 021 تماس حاصل نمایند. 
www.shana.ir                                                     www.piho.ir

روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

دوم
ت 

نوب

رشکت ملی نفت اریان

سازمان بهداشت و ردمان صنعت نفت

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گرمدره 

ت اول
نوب

شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به خرید 
متر طول   1600 میزان  به  بتنی  اجرای جدول  و 
از  3700مترمربع  میزان  به  بتنی  کفپوش  و 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
و انتخاب پیمانکار واجد صالحیت اقدام نماید. 
مقتضی است در صورت تمایل جهت شرکت در 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه 

)ستاد( مراجعه نمایید.
 نوبت اول:1401/8/28   

نوبت دوم: 1401/9/5

آگهی

اداره مرکزی بازرسی وثبت شناورها 
روابط عمومی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر 

ت سوم
نوب

سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

منطقه آزاد بندر خرمشهر

به   1401  /05/30 مورخ   15873 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
شماره سند 140111453816000041 دفتر اسناد رسمی شماره 93 
بندر گناوه آقای امیر حسین نیکوان به شماره ملی 5299638787 
تمامی 6 دانگ لنج باری به شماره ثبت 20628 بندر امام خمینی 
)ره ( را به آقای محمد عشایری با شماره ملی 3530132888 )سه 
دانگ ( وخانم شهناز طاهر با شماره ملی 5859413238 )3دانگ 

( انتقال قطعی داده اند . 
آگهی  ایران  دریایی  قانون  اصالح  قانون   3 ماده  موجب  به  مراتب 

می گردد . 
شناسه آگهی 1400902 ، م الف 154

 : دوم  نوبت  چاپ  تاریخ   ،  1401/8/8  : اول  نوبت  چاپ  تاریخ 
1401/8/18 ، تاریخ چاپ نوبت سوم : 1401/8/28

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه(

پروژه کفسازی محله پردسر

رضا زنده دل
شهردار الهیجان

ت اول
نوب

شهرداری الهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه کفسازی محله پردسر را با برآورد اولیه بمبلغ 9/807/372/515 
ارزیابی  با  همراه  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  شهرداری  داخلی  منابع  از  استفاده  با  و   1401 سال  بهای  فهرست  براساس  را  ریال 
کیفی)یکپارچه( به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه)5( رشته ابنیه و دارای گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  واگذار نماید.
مبلغ  واریز  با  الکترونیکی دولت)ستاد(  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  مناقصه  اسناد  توانند جهت دریافت  واجد شرایط می  متقاضیان 
2/000/000ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری )بانک ملت( از روز یکشنبه مورخ 1401/8/29 لغایت روز دوشنبه مورخ 

1401/9/7 اقدام نمایند.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ 490/368/626 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع 

کارفرما )با اعتبار سه ماه( یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد بانک ملی اقدام نمایند.
-سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و  عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری 
الهیجان ضبط خواهد  شد. -آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها در سامانه دولت)ستاد( تا پایان وقت اداری )ساعت 12 ظهر( روز یکشنبه 
مورخ 1401/9/20 میباشد. تبصره: متقاضیان میبایست جهت ارائه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند،ضمنا 
شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ضمانت نامه را بصورت درب بسته تا زمان اعالم شده به کارفرما)دفتر امور پیمان و رسیدگی( تحویل 
نماید. -تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارائه شده با حضور شرکت کنندگان )همراه با معرفی نامه( روز دوشنبه مورخ 1401/9/21 راس ساعت 
11 ظهر به آدرس: الهیجان-بلوار امام رضا)ع(-میدان گلستان-ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود. -هزینه درج آگهی به عهده برنده 
مناقصه میباشد. -شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد. -سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید گردیده 
است و متقاضیان میبایست جهت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند. -پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مشروط 

از درجه اعتبار ساقط میباشد. دارا بودن حداقل پایه)5( رشته ابنیه الزامی میباشد. 
 تاریخ انتشار: 1401/8/28

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بهره برداری 

جایگاههای CNG  متعلق به شهرداری رشت

محمد محبتی صف سری- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

ت اول
نوب

شهرداری رشت در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصالح، بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG )جایگاه عرضه گاز خودرو ( واقع در میدان گیل ، 
تازه آباد و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت را برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط 
که دارای تائیدیه از شرکت پخش و پاالیش و فرآورده های نفتی ایران به شرح ذیل می باشند به مدت یکسال واگذار نماید، الزم به ذکر است که سه جایگاه بصورت 

یکجا به شرکتها واگذار می گردد و امکان پیشنهاد قیمت به صورت جداگانه وجود نخواهد داشت. کلیه مراحل برگزاری از دریافت 
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.  

تاریخ انتشار مزایده در سامانه از تاریخ 1401/9/5 می باشد 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/9/5لغایت 1401/9/12 از ساعت8:00 صبح الی 14:30  

مهلت ارسال پیشنهاد : 1401/9/12لغایت 1401/9/22 تا ساعت 14:30
تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/23در دفتر کار ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت  به نشانی رشت ،بلوار 

شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت بازگشایی می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است. 
1- مدت قرارداد بهره برداری از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال تمام شمسی می باشد. 

2- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده مندرج در جدول ذیل را به صورت وجه نقد به شماره حساب 64021122122535 بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام حساب 
تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه نماید ،مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ بازگشایی پاکتها به مدت 3 ماه می باشد. 

3- شرکت کننده ای که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد داده باشد با حفظ اختیارات ذکر شده در بند 10آگهی، برنده مزایده شناخته خواهد شد. 

مبلغ پایه اجاره جایگاه CNG ردیف
ماهیانه به ریال 

مبلغ پایه اجاره 
سالیانه به ریال 

سپرده شرکت در مزایده 
)ریال(

جایگاههای ) سازمان حمل و نقل بار و مسافر  1
شهرداری رشت ، میدان گیل، تازه آباد( 

1/180/000/00014/160/000/000 1/416/000/000

چنانچه پیشنهاد دهنده )برنده مزایده (حاضر به امضای پیمان و یا سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نشود. سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع دستگاه 
مزایده گذار ضبط خواهد شد.ضمنًا مزایده فوق به نفر دوم با رعایت تبصره یک ماده  20آیین نامه معامالت شهرداری واگذار خواهد شد. 

4- ارائه تائیدیه صالحیت و داشتن مجوز ظرفیت بهره برداری مجاز از شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران. 
5- ارائه صورتحساب بانکی مبنی بر گردش مالی شرکت کننده از تاریخ 1400/6/1 لغایت 1401/5/31 حداقل به مبلغ 200/000/000/000 میلیارد ریال باشد که نشان دهنده 

وضعیت مالی شرکت کننده  است. 
6- ارائه دو فقره قرارداد مرتبط با موضوع مزایده به همراه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی. 

 ضمنًا شرکت کننده هایی که با شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت قرارداد داشته اند ارائه تسویه حساب و عدم بدهی الزامی می 
باشد. بدیهی است در غیر اینصورت پاکت ج آنان بازگشایی نخواهد شد. 

7- ارائه مدارک مبنی بر کارکرد شرکت بر روی تجهیزات جایگاههای مورد مزایده. 
8- الزامی بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت از زمان انعقاد قرارداد فیمابین.  

9- کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی ، درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 
10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
11- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.  

12- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری می باشد 
13- نشانی دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف، رشت، بلوار شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

و مسافر شهرداری رشت، تلفن : 013-33825573
نوبت اول: 1401/8/28    نوبت دوم: 1401/9/5

رفتارهای خشونت بار، نزاع و درگيری ها در ميان افراد جامعه يکی از مهم ترين 
آســيب های اجتماعی  محسوب می شود  كه آثار زيان بخش جسمی و روانی 
بســياری در پی دارد بر همين اســاس با نگرش به وضع فعلی جامعه توجه به 

پديده درگيری بيش از بيش ضری به نظر می رسد.
نگارنــده درمقاله حاضر اهتمام تام ورزيده كه موضوع را از لحاظ علوم اجتماعی 
و شهروندی مورد برسی قراردهد و سپس به صورت مبسوط به سياست جنايی 

آن) حسب آمار(  بپردازد؛
الف( يکی از مهم ترين واصلی ترين عوامل وقوع جرايم ازجمله نزاع و درگيری 
و رفتار های خشونت آميز، ناكارآمدی سيستم آموزشی و همچنين عدم مهارت 
برخــی آموزگاران گرامی در خصوص نحوه ی آموزش صحيح علوم انســانی به 
دانش آموزان می باشد بنابراين دانش آموزان نه تنها به طرز صحيح مهارت های 
اجتماعی را فرا نمی گيرند بلکه در مدارس بعضا با انواع مختلفی از هنجارشکنی 
روبرو هســتند، ازجمله داليل ناكارآمدی سيستم آموزش بی توجهی به تفاوت 
در دانش آموزان از حيث اســتعداد،عالقه و ...، عدم استفاده از شيوه های نوين، 
كارآمد و آزموده شــده، پياده ســازی روش های تکراری و كسل كننده و عدم 
توجه به هوش هيجانی  می باشــد.و چنانچه دانش آموز از روش های تکراری، 
ناكارآمد و قديمی پيروی نکند مورد ســرزنش قرار مــی گيرد از جمله داليل 

صحت اظهارات نگارنده نارضايتی و فراری بودن برخی دانش آموزان از مدرســه 
و ترس از معلم می باشد، بنابراين جهت اصالح جامعه ،بهبود مراودات اجتماعی، 
كاهش ميزان جرم ، تغييرات شــگرف و بنيادين در نظام آموزشی بيش از بيش  
ضروری به نظر می رسد. از جمله راهکارهای راهبردی و ضابطه مند كه با عرف 
جامعه هم پوشــانی دارد می توان به داشتن روحيه گذشت و عذر خواهی اشاره 
نمود، بسياری از تنش و درگيری ها را می توان با يك عذر خواهی ساده به پايان 
رســاند و در اينصورت  نه تنها به نزاع و درگيری منجر نمی شــود بلکه زمينه 

ايجاد روابط مسالمت آميز ميان افراد را فراهم می سازد.
ب(سياســت جنايی و آماری نزاع و درگيرييکی از مهم ترين داليل مراجعه به 
پزشکی قانونی و مراجع قضايی نزاع و در گيری است و براين ساس حسب اعالم 
نظرپزشــکی قانونی، »نزاع« بيش از 580 هزار نفر را به پزشکی قانونی كشاند، 
در ســال گذشــته )1400(، 586 هزار و 283 مصدوم نزاع به مراكز پزشــکی 
قانونــی مراجعه كردند كه از اين تعــداد 391 هزار و 625 نفر مرد و 194 هزار 
و 658 نفــر زن بودند.نزاع و درگيری هــای خيابانی يا خانوادگی همواره بخش 
قابل توجهی از ارجاعات واحدهای معاينات بالينی مراكز پزشکی قانونی سراسر 
كشــور را به خود اختصاص می دهد. طبق آمارهای موجود بيش از 30 درصد 
از كل ارجاعات اين بخش مربوط به آســيب ديدگان نزاع اســت كه رقمی قابل 

توجه محسوب می شود.
درگيری های نه چندان جدی با موضوعات پيش پا افتاده كه عوارض و خسارات 
جدی و غيرقابل جبران برای فرد مضروب و مشــکالت و آســيب های روحی و 
روانی بســيار برای ضارب به همراه دارد.عوارض ناشی از نزاع زندگی فرد آسيب 
ديده و ضارب را بحرانی می كندو بررســی مراجعان نزاع در واحدهای معاينات 

پزشکی قانونی نشان می دهد كه بسياری از اين افراد از روی خشم و عصبانيت 
آنی دســت به عملی می زنند كه عوارض ناشی از آن نه تنها زندگی فرد آسيب 
ديــده، بلکه زندگی فرد ضــارب را نيز مختل و دچار بحران می كند؛ حال آنکه 
در تعداد قابل توجهی از اين نوع ارجاعات می شــود مسئله ی به وجود آمده را 

بدون زد و خورد و تنها با صحبت كردن حل و فصل كرد.
ضمن اشــاره به آخرين آمارهای نزاع و تعداد ارجاعات آن به ســازمان پزشکی 
قانونی در 10 ســال گذشــته، به برخی پرونده ها و مصاديق نزاع نيز اشاره می 
كنيم كه نشان دهنده نتايج جبران ناپذير خشم های لحظه ای و بی دليل است.
با مقايســه امسال با سال گذشته به اين نتيجه می رسيم كه آمار نزاع در سال 
1400با ســال قبل از آن تغييرمحسوسی نداشــته است در سال 1400، تعداد 
ارجاعات نزاع به مراكز پزشــکی قانونی سراســر كشور برابر با 586 هزار و 283 
نفر بود. اين رقم در مقايســه با سال قبل از آن)1399( تغيير چندانی نداشته و 
تنها دو دهم درصد بيشــتر شده است. از ميان استان های كشور، تهران دارای 
بيشــترين آمار نزاع می باشددر اين مدت استان های تهران با 96 هزار و 496، 
خراســان رضوی با 51 هزار و 630 و اصفهان با 41 هزار و 64 نفر بيشــترين و 
استان های ايالم با 3 هزار و 490، بوشهر با 3 هزار و 641 و خراسان جنوبی با 

4 هزار و 164 نفر كمترين آمار ارجاعات نزاع را داشته اند.
از نگاهی ديگر بيشــترين نرخ نزاع )تعداد بر حسب جمعيت استان( مربوط به 
اســتان های اردبيل، آذربايجان شرقی، همدان و زنجان بوده و كمترين نرخ نيز 
مربوط به استان های سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده 
اســت.همچنين ماه های خرداد با 60 هزار و 175 و شــهريور با 60 هزار و 4 
نفر پرارجاع ترين ماه های سال از جهت موارد نزاع در سال 1400 بوده است.

یادداشت

واکاوی نزاع و درگیری های شهری  


