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تخریب ویالى 12 میلیاردى 
در فیروزکوه 

 ویالى 12 میلیاردى در فیروزکوه به دستور 
دادستان تخریب شد. به گزارش رکنا، دادستان 
شهرستان فیروزکوه در حین تخریب ویالى 12 
میلیاردى گفت: «محکوم پرونده با تراشیدن 
کوه و ایجاد بنا در بطن کوه نسبت به احداث بنا 
در 6 طبقه حدود 70سوییت با هزینه اى بالغ بر 
12 میلیارد تومان اقدام کرده اســت.» عباس 
رضایى با بیان این که مهلت 15 روزه به مالک 
ویالى 12میلیاردى داده بودند، از ت خریب این 

بناى غیرقانونى خبر داد.

 

آمار اينفوگرافيکی که توسط خبرگزاری مهر تهيه شده از جديدترين رتبه بندی ذخاير نفتی در 
ايران خبر می دهد.

 

بیشترین رتبه ذخایر نفتى

گزارش تصویرى

برگزارى نشست همکارى مشترك
 هالل احمر و آستان قدس رضوى 

اولين نشســت مقدماتی تفاهم نامه مشــترک ميان جمعيت هالل احمر 
کشور و آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومــی جمعيت هالل احمر خراســان رضوی، در اين 
نشســت که به ميزبانی معاونت محروميت زدايی آستان قدس رضوی برگزار 
شد، رضا بامداد مشــاور پارلمانی رييس جمعيت هالل احمر کشور با اشاره 
به لــزوم هم افزايی هالل احمر و آســتان قدس رضوی در حــوادث و باليای 
طبيعی افزود: به عقيده ما برای نجات آســيب ديدگان، آستان قدس رضوی 
يک ظرفيت نيست بلکه تمامی ظرفيت ما است و ما همگی زير نظر و عنايت 

امام علی بن  موسی الرضا(عليه السالم) کار می کنيم.
دکترسيد مجتبی احمدی مديرعامل جمعيت هالل احمر استان خراسان 
رضوی نيز در اين جلســه بيان کرد: ظرفيت های عظيم آستان قدس رضوی 

و نقاط مشترک هر دو نهاد زمينه مناسبی برای تفاهم نامه  مشترک است.
وی امداد و نجات و فعاليت های بشردوستانه، تأمين دارو، روابط بين الملل، 
آموزش همگانی و تأمين و تجهيز امکانــات را از جمله محورهايی خواند که 
آســتان قدس رضوی و جمعيت هالل احمر می توانند حــول آن با يکديگر 

همکاری و هم افزايی داشته باشند.
همچنين حامد صادقی معاون محروميت زدايی آستان قدس رضوی نيز در 
اين نشســت تأکيد کرد: هر جا حادثه ای پيش آمده و آستان قدس رضوی به 
کمک آسيب ديدگان شتافته اســت برای جلوگيری از موازی کاری به دنبال 

متولی امر گشته و خدمات خود را در راستای برنامه های او ارائه داده است.
وی افزود: در جمهوری اسالمی ايران نيز متولی امر کمک به حادثه ديدگان 
باليای طبيعی جمعيت هالل احمر اســت لــذا ما در امور امدادرســانی به 

حادثه ديدگان، اين جمعيت را برنامه ريز اصلی می دانيم.
سرپرست معاونت محروميت زدايی آســتان قدس رضوی افزود:  جمعيت 
هالل احمر بايد توســط تمامی نهادها تقويت و ياری شــود و آستان قدس 
رضوی نيز در اين زمينه ياری گر اين ســازمان خواهد بود، زيرا تقويت هالل 

احمر تقويت آستان قدس رضوی برای امداد به حادثه ديدگان است.
صادقی با تأکيد بر لزوم اقدامات هماهنگ در امداد رسانی به حادثه ديدگان 
در باليای طبيعی افزود: آفات موازی کاری برای ما روشــن اســت، لذا موافق 

تقويت جمعيت هالل احمر هستيم و اين سياست اساسی ما است.
وی با اشــاره به طراحی ســامانه ای جديد در اين معاونت برای جمع آوری 
اطالعــات گروه های جهادی افزود: بــرای جلوگيری از اقدامات خودســر و 
ناهماهنگ و همچنين خدمت رسانی بهتر به آســيب ديدگان در اين سامانه 
گروه های جهادی داوطلب ثبت نام و موقعيت خود و نيازهای آسيب ديدگان 

را اعالم می کنند.
شايان ذکر اســت؛ پنج شهريور ماه ســال جاری علی اصغر پيوندی رئيس 
جمعيت هالل احمر کشــور با مصطفی خاکســار قهرودی قائم مقام آستان 
قدس رضوی ديدار و گفت وگو کردند. در اين ديدار مقرر شد تا تفاهم نامه ای 
مشترک برای استفاده بهينه و مديريت شده از ظرفيت های هر دو نهاد برای 

کمک به آسيب ديدگان باليای طبيعی امضا شود.

ذره بین

شهروند| معاونت اجتماعى شهردارى تهران به تازگى 
نتایج تحقیقى را منتشــر کرده که براساس آن کیفیت 
زندگى در شــهر تهران مورد رصد قرار گرفته و یکى از 
گزینه هاى کیفیت زندگى هم در این پیمایش احساس 
امنیت عنوان شده است. به این ترتیب مناطق یک، 22 
و 5 بیشــترین امنیت در این شهر را داشته اند و ساکنان 
مناطــق 12، 13 و 17 هم کمترین امنیــت را تجربه 
کرده اند و به این ترتیب میانگین نمره احســاس امنیت 

53 از 100 است.
اما کیفیت زندگى چیســت؟ بد نیســت به تعریف 
ســازمان بهداشــت جهانى از آن بپردازیم که مى گوید 
کیفیت زندگى ادراکى است که افراد از وضعیتى که در 
آن زندگى مى کنند و زمینه فرهنگى و سیستم ارزشى 
که در آن هســتند، دارند که این ادراك براساس اهداف، 
انتظارات، اســتانداردها و عالیق آنهاســت (گروه تهیه 
مقیاس کیفیت زندگى سازمان بهداشت جهانى 1998).

در تعاریف دیگر هم کیفیت زندگى شامل مولفه هاى 
گوناگونى چون تعالى مادى، سالمتى و امید به زندگى، 
ثبات سیاسى و امنیت، زندگى خانوادگى «نرخ طالق در 
هر  هزار نفر»، زندگى اجتماعى، اقلیم و جغرافیا، امنیت 
شغلى، آزادى سیاســى و برابرى جنسیتى عنوان شده 
است. شاخص کیفیت زندگى، نخســتین بار، در  سال 
2005 میالدى، در 111 ســرزمین، مورد محاسبه واقع 
شد که براساس آن ارزیابى، ایران در رتبه 88 قرار گرفت 
و البته در  سال 2010 ایران با نزولى چشمگیر در کیفیت 

زندگى به رتبه 150 رسید.
حاال شهردارى تهران و بخش معاونت اجتماعى آن به 
بررسى شاخص هاى کیفى زندگى در پایتخت پرداخته  
است. هرچند هنوز مشخص نیست محالت تهران از نظر 
سایر شاخص ها چه جایگاهى دارند و حداقل هنوز سایر 
بخش هاى کیفیت زندگى در تهران بیان نشده است، با 

این وجود تاکید بر امنیت و انتشــار اطالعات درباره آن 
خود نشــانگر موارد گوناگونى است. ســعید معیدفر، 
جامعه شناس در گفت وگو با «شــهروند» معتقد است 
امنیت و معیشت ابتدایى ترین مولفه هاى زندگى هر فرد 
در جامعه است و این درحالى است که ما در ابتدایى ترین 
بخش هم گویا بــا چالش هایى مواجهیــم و آمارها هم 
همین را مى گوید: «ما از چند و چون این تحقیق اطالعى 
نداریم، اما نکته مهم آنجاســت که این دو اصل شــرط 
بقاى هر انسان در جامعه است و میانگین نمره امنیت در 

پایتخت هم نمره قابل قبولى نیست.»
به گفته او سطح نیازهاى جامعه آنچنان به پایین ترین 
سطح تقلیل پیدا کرده که مهمترین نیازهایمان امنیت 
و معیشت شــده اســت و این موضوع با توجه به وضع 
اقتصادى کشــور هر روز بیشــتر از گذشــته به چشم 
مى آید: «به لحاظ امنیت هــم از نظر داخلى و هم از نظر 
بین المللى جامعه در وضع حادى قرار دارد. فقر گسترده 
مردم را تهدید مى کند و در نتیجه باید بگویم ما با بحث 
کیفیت روبه رو نیستیم، بلکه دربند کمیت قرار گرفته ایم 

و بدیهى ترین نیازهاى ما در معرض تهدید قرار دارد.» 
معیدفر مى گوید اگــر بخواهیم بــه کیفیت زندگى 
بپردازیــم، باید مباحثــى چون آزادى هاى سیاســى، 
تعامالت اجتماعى و انسانى، برابرى جنسیتى و مسائلى 
از این دست را در نظر بگیریم، چراکه اینها کیفیت زندگى 
اســت. « اگر روزى نیاز بــه آزادى و تعامالت اجتماعى 
مورد توجه قــرار گرفته، به قدرى شــرایط وخیم بوده 
که به ســرعت از آن سطح به ســطوح پایین تر سقوط 
کرده ایم.» این جامعه شناس معتقد است براى دستیابى 
به شــاخص هاى کیفیت زندگى باید تغییراتى عمده و 
اساســى در جامعه رخ دهد. تغییراتى که نیازمند همت 
و خواست مدیران براى باال کشیدن مردم از کمیت هاى 

کوچک و خواست هاى ابتدایى است.

طبق جدیدترین پیمایش شهردارى تهران
میانگین نمره احساس امنیت در محالت تهران 53 از 100 است

نیمى از پایتخت در ناامنى
  سعید معیدفر در گفت وگو با «شهروند»: ما درحال حاضر با بحث کیفیت روبه رو نیستیم، بلکه دربند 

کمیت قرار گرفته ایم و بدیهى ترین نیازهاى ما چون امنیت و معیشت در معرض تهدید قرار دارد

  رزمایش «مهر ایمن، شهر ایمن» روز گذشته با حضور سازمان ها و ارگان هاى مرتبط با امور ترافیک، 
حمل و نقل، ساماندهى و خدمات رسانى شهرى در بوستان والیت تهران برگزار شد. همانطور که در این 

تصویر مى بینید از بعضى دانش آموزان هم به عنوان همیار پلیس دعوت شده بود. (فارس) 

  وضعیت وخیم خانه متروکه نیما یوشیج. (ایلنا)

  استفاده از روزنامه هاى باطله به جاى کیسه هاى پالستیکى در فروشگاه هاى کتاب به همت جمعیت 
زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست مشهد. 

  خرید کیلویى کتاب! (خبر فورى)
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دکتر منصور غالمى،  وزیر علوم، درباره فروش امتیاز صندلى در دانشــگاه هاى زیرمجموعه 
وزارت علوم گفت: «ما پدیده اى به  عنوان فروش صندلى در دانشگاه هاى زیرمجموعه خود نداریم؛ 
چرا که این موضوع جرم و تخلف اســت و وقوع چنین پدیده اى در زیرمجموعه ما امکان ندارد. 
دانشگاه هاى دولتى با توجه به این که براساس ضوابط و آیین نامه هاى مدیریتى اداره مى شوند و 
سلسله مراتب ادارى در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچ کسى صاحب امضاى طالیى نیست 

که بخواهد تخلفى با عنوان فروش صندلى انجام دهد.»

وزیر علوم:  

پدیده اى با 
عنوان فروش 

صندلى نداریم

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر اتاقى ، محل هـاى امن 
را مشـخص کنیـد  ( مثـًال زیر 
یـک میـز محکـم یـا کنـار 
یا دیوارهـاى مجاور  سـتونها 

 . ( نها آ

روز گذشــته پوســتر همايشــی بــا عنوان 
در  بانــوان»  دوچرخه ســواری  «همايــش 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که 
درواقع  نوعی فراخوان عمومی بود؛ فراخوانی با 
حمايت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، 
هيأت دوچرخه سواری استان و.... در اين  پوستر 
تبليغاتی عنوان شــده بود ايــن همايش برای 
جلوگيری و مبارزه با ســرطان برگزار می شود. 
آدرسی هم به عنوان سايت ثبت نام در آن آمده 
بود که کاربران برای حضور  بايد در اين ســايت 
ثبت نام می کردند. محل برگزاری هم پيســت 
دوچرخه ســواری  ورزشــگاه و درياچه آزادی 

تعيين شده بود. 
از اهداف ديگر اين همايش حمايت از ارتقای 
سالمت بانوان عنوان شــده که روز سه شنبه،   ٢ 
مهر، ســاعت ١٧ تا ٣٠:  ١٩ انجام می شود. اما 
آن چــه در چنين فراخوانی قابــل تأمل به نظر 
می رســد، ســابقه انجام چنين همايش هايی 
 است؛ ســوابقی که گاهی خاطره خوبی از آنها 

به ياد نمانده و يک روز مانــده به برگزاری، کال 
لغو شــده اند! نمونه آن همايــش جمعه  بود که 
مديرکل دفتــر حمل ونقل عمومــی و ترافيک 
شهری سازمان شهرداری ها و دهياری ها از آن 

خبر داده بود. 
قرار بــود اين  همايــش با عنــوان «همايش 
دوچرخه ســواری» همزمان با روز جهانی بدون 
خودرو انجام شــود. مديرکل دفتر حمل ونقل 
حتی گفتــه بــود:   «دســتورالعمل «برگزاری 
در  دوچرخه ســواری-پياده روی  همايــش 
شهرها» به شــهرداری های سراسر کشور ابالغ 

شده است.» 
درواقع  در جهت اجرای ايــن ابالغيه بود که 
قرار بــود چنين برنامه ای به شــکل خانوادگی 
انجام شــود. با اين حال در دقيقه نود، يعنی روز 
 پنجشنبه، همايش لغو شد و دليلی خاصی هم 
برای آن عنوان نشــده بود. حاال به نظر می رسد 
اين همايش هــم احتماال بــه عاقبت همايش 

 قبلی دچار شود. بايد منتظر بود و ديد.  

یک همایش دوچرخه سوارى دیگر که احتمال دارد برگزار نشود! 
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