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مهدی چمران با بیان اینکه فرماندار تهران از بازشــماری  ۱۰درصد از صندوقها ی رأی امتناع میکند گفت :در صورتی که این بازشــماری صورت نگیرد ما نیز به اعتبارنامه اعضای
مهدی چمران:
شورای پنجم اعتراض خواهیم کرد .به گزارش دیده بان ایران ،رئیس شورای شهر تهران به امتناع فرماندار تهران از بازشماری  ۱۰درصد از آرای صندوقها کسب شده برای انتخابات
اگر بازشماری آرا صورت
شورای شهر تهران گفت :بر اساس تاکید هیات نظارت باید  ۱۰درصد از آرای صندوقها بازشماری شود که متاسفانه فرمانداری از این اقدام سرباز میزند.
نگیرد؛ به اعتبارنامه اعضای جدید
وی ادامه داد :وزیر کشور نیز بر بازشماری  ۱۰درصد از آرا تاکید داشته و شاهد هستیم که فرماندار تهران از این دستور سرپیچی میکند.
شورای شهر اعتراض میکنیم
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :قاعدتا مشکالتی وجود دارد که فرماندار تهران زیر بار بازشماری آرا نمیرود ،چراکه اگر مشکلی وجود نداشت ازهمان ابتدا این کار را انجام میداد.
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نقد روز

بهزیستی محور مسئولیت و سالمت اجتماعی
مهدی محبی کردسفلی  -روزنامه نگار

هفته بهزیستی امســال از  30-24تیرماه با شعار بهزیستی محور مسئولیت و سالمت
اجتماعی با برگزاری برنامههای متنوع در سراســر کشــور گرامی داشته میشود .اما چرا
بهزیستی به عنوان یک سازمان محوری در عرصه مسئولیت و سالمت اجتماعی معرفی
میشود؟
بهزیستی ســازمانی است که مســئولیت ارائه خدمات فراوان و متنوعی در زمینههای
گوناگون اجتماعی را عهدهدار بوده و به عنوان اجتماعیترین ســازمان دولتی یا به عبارت
دیگر تخصصیترین بخش حاکمیت در حوزه مسائل اجتماعی قلمداد میشود پس بنابراین
قســمت اعظمی از بار سنگین مسئولیت اجتماعی کشور بر دوش این سازمان نهاده شده
و از عالیترین مقام سازمان تا حتی مددکاران شاغل در مجتمعهای خدمات بهزیستی در
روستاهای دورافتاده کشور هم الحق مسئوالنه و صادقانه به ایفای وظیفه و خدمت رسانی
مبادرت میورزند.
رسیدگی به امور مختلف توانخواهان جسمی ،حرکتی ،شنوایی ،گویایی ،بینایی ،اعصاب
و روان و ذهنی ،همچنین نگهداری از توانخواهان در مراکز نگهداری روزانه و شبانهروزی،
نگهداری از کودکان و فرزندان بی سرپرســت و بدسرپرســت ،حمایت همه جانبه از زنان
سرپرســت خانوار ،آســیب دیدگان اجتماعی ،بیماران مبتال به ایدز ،بیمــاران اعتیاد ،بی
خانمانها ،حمایتهای مالی و معیشــتی از خانوادههای تحت پوشــش در زمینه اشتغال،
مسکن و تحصیلی و حتی آموزش و نگهداری نونهاالن و خردساالن در مهدهای کودک
و شیرخوارگاهها تنها مشتی از خروارها مسئولیت و خدمات سازمان بهزیستی است که به
جهت ساماندهی مسائل اجتماعی کشــور ارائه مینماید .اما در حوزه سالمت اجتماعی
نیز سازمان بهزیستی جایگاه ارزشمند و واالیی را در اختیار قرار دارد .خدمات بهزیستی در
حوزه ســامت اجتماعی بیشتر بر پایه پیشگیری استوار است و طیف وسیعی از خدمات را
شامل شده به نحوی که میتوان گسترگی و تنوع این خدمات را قبل از تولد افراد جامعه و
در دوران مختلف زندگی آنان لیست نمود .دورههای آگاهسازی و آموزشی پیش از ازدواج،
مشاوره ژنتیک قبل از تولد فرزند ،مشاوره خانواده ،انواع مشاورههای عمومی و تخصصی،
دورههای آموزشی گوناگون از جمله مهارتهای زندگی ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی،
فرزندپروری ،مصون ســازی اعتیاد ،پیشگیری از معلولیتها و  ...در محیطهای مختلف
و برای مخاطبان گوناگون ،انجام مســتمر طرح غربالگری شــنوایی و بینایی به جهت
پیشگیری از بروز معلولیت شــنوایی و بینایی در نونهاالن کشور و  ...را نیز باید به عنوان
بخشی از محوریت سازمان بهزیستی در زمینه سالمت اجتماعی معرفی نمود.
با توجه به آنچه بیان شد ذکر نکات زیر نیز الزم و ضروری میباشد:
 -1بخش قابل توجهی از خدمات مذکور توســط همکاران سازمان بهزیستی در بخش
خصوصی و مراکز غیر دولتی تحت نظارت به عنوان بازوان اجرایی سازمان به جامعه هدف
ارائه میگردد که تالش همه آنها شایسته تقدیر است.
-2ظرفیت نیروی انسانی ،منابع مالی و امکانات سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه
دولتی محدود اســت اما نمود خدمات ارائه شده توسط ســازمان به جامعه هدف بیش از
ظرفیت موجود بوده که نشــان از تالش صادقانه و خالصانه توام با بهرهوری قابل تقدیر
پرسنل این سازمان دارد.
-3مردم خیر و نیک اندیشــان ارجمند ایران زمین جهت رفع و حل مشــکالت جامعه
هدف سازمان بهزیستی همواره وجود ارزشمندی در کنار سازمان بودهاند و مطمئنا حضور
پررنگتر جامعه نیکوکار در مســیر ارتقاء خدمات از نظر کمی و کیفی گرههای اجتماعی
بسیاری را خواهد گشود.
 -4گر چه بخشــی از توفیقات سازمان بهزیستی در ادای وظیفه و انجام این مسئولیت
خطیر اجتماعی با همراهی دســتگاهها و نهادهای دولتی و حکومتی رقم خورده است اما
گرایــش به همکاری و همافزایی بیشــتر و دوری از مــوازیکاری و واگرایی میتواند به
تاثیرگذاری محسوسی در عرصه سالمت اجتماعی منجر شود.
-5ســازمان بهزیستی از ابتدای تاســیس تاکنون و در دولتهای مختلف همواره منشا
خدمات خیر و موثری برای کشور و باالخص برای جامعه هدف بوده است ،اما ارتقاء قابل
مالحظه سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده (به عنوان نمونه میتوان به ساخت بیسابقه
هزاران واحد مســکونی برای معلوالن محرومان در سراسر کشور ،تامین اعتبار الزم برای
تحویل وسایل توانبخشی به توانخواهان به نحوی که هیچ فرد متقاضی پشت نوبتی وجود
ندارد و برگزاری دورههای پر شمار آموزشی و آگاهسازی در زمینههای گوناگون پیشگیری
از انواع آسیبهای اجتماعی و معلولیتها اشاره کرد) در دولت تدبیر و امید که برخاسته از
نگاه فکورانه و مدبرانه ریاســت محترم سازمان و مدیران استانی است؛ امیدها و نگاههای
بسیاری را به این محور مسئولیت و سالمت اجتماعی معطوف مینماید.

حذف موسسات بزرگ غیر مجاز با ورود چند بانک

در ماههای اخیر ساختار آنها فرو پاشیده و در حال حاضر
ســاماندهی آنها نیز به یکی از مشــکالت حوزه بانکی
تبدیل شده و این روزها تجمعات سپردهگذاران موسساتی
مانند کاسپین ،آرمان و حتی ثامن ،فضای سختی را برای
شبکه بانکی ایجاد کرده است.
اما به دنبال این جریان و با ورود دستگاههای قضایی و
همچنین مجلس اخیرا سیف -رئیس کل بانک مرکزی-
اعالم کرد که سعی میکنند حداکثر تا سه ماه آینده کلیه
مشکالت مالی را برطرف کنند.
در حالی حل و فصل مشکالت و معضالت موسسات
مالی به شکل جدیتری در حال پیگیری است که آخرین
اخبار دریافتی از این حکایت دارد که ظاهرا در طرحی قرار
بر این شده تا چند موسسه بزرگ و فعال در بازار پول به

زودی ساماندهی شده و مسئولیت و تعهدات آنها به چند
بانک محول شــود .بر این اساس با اقدامات انجام شده،
چند بانک مجاز و مــورد تایید بانک مرکزی درآینده ای
نزدیک مسئولیت امور مربوط به چند موسسه را بر عهده
خواهند گرفت.
واگذاری امور موسســات به بانکها اتفاق جدیدی در
شبکه بانکی نیست و در دو سال گذشته موسسه غیرمجاز
میزان بعــد از انحالل به طور کامل بــه بانک صادرات
واگذار شد و این بانک مسئولیت تعهدات و سپردهگذاران
آن را بر عهده گرفت .در عین حال که در سال گذشته نیز
بعد از ماجرایی که برای موسســه ثامنالحجج پیش آمد
بانک مرکزی با انحالل این موسسه اجرای تعهدات آن را
از کانال بانک پارسیان پیش برد.

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی:

همهپرسی اقلیم کردستان عراق موجب انزوا و فشار بر
کردهای این کشور میشود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به زمزمههایی
مبنی بر برگزاری همهپرســی در اقلیم کردستان عراق
گفت :اگر چه ممکن اســت ظاهــر این موضوع جذاب
باشــد اما در حقیقت موجب انزوا و فشــار بر کردهای
عراق و تضعیف کردستان و در نهایت کل کشور عراق
خواهد شد.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،
کسرت رسول معاون اول دبیر کل اتحادیه میهنی اقلیم
کردستان و مالبختیار رئیس دفتر سیاسی این اتحادیه
در رأس هیاتی بلندپایه عصر امروز -دوشــنبه -با علی
شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای
عالــی امنیت ملی دیــدار و پیرامــون آخرین وضعیت
تحوالت اقلیم کردســتان عــراق و منطقه گفت وگو
کردند.
شمخانی در این دیدار پیروزی بر داعش و آزادسازی
موصل را نوید دهنده آینده بهتر برای عراق یکپارچه و
غلبــه بر فتنههای خارجی برای ایجاد انشــقاق در این
کشور دانست.
وی افزود :عراق امن ،باثبــات و متحد ،تامینکننده
امنیــت پایــدار ،ثبات و پیشــرفت این کشــور بوده و
مجموعه کشورهای دوســت و خیرخواه عراق بایستی
پشتیبان این رویکرد باشند.
شمخانی با اشــاره به زمزمههایی مبنی بر برگزاری

همه پرســی در اقلیم کردســتان عراق گفت :اگر چه
ممکن اســت ظاهر ایــن موضوع جذاب باشــد اما در
حقیقت موجب انزوا و فشار بر کردهای عراق و تضعیف
کردستان و در نهایت کل کشور عراق خواهد شد.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی خاطر نشــان کرد:
پیگیری موضوع برگزاری همهپرســی بــرای جدایی
و ایجــاد انشــقاق در ملت عراق به لحاظ حاشــیهای
بودن و عدم پاســخگویی به هیچ یــک از اولویتها و
نیازهای واقعی مردم با تدبیر و سیاست مسئوالن عراق
همخوانی ندارد.
وی با بیان این که خواست برخی کشورهای منطقه
و فرامنطقهای ،تضعیف عراق و کشــورهای بزرگ در
غرب آسیاســت ،تصریح کرد :با هوشــیاری و در نظر
داشــتن منافع ملی و منافع جهان اسالم نباید اجازه داد
این طرحهای استعماری و وارداتی همچون خاورمیانه
بزرگ محقق شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :آنچه که
جمهوری اســامی ایران برای مردم ،احزاب و گروهها
در شمال عراق آرزو دارد امنیت ،توسعه اقتصادی و رفاه
است که تحقق آن مانعی مهم در مسیر فعالیت و رشد
گروههای تروریستی است.
عبداهلل رســول علی معــاون اول دبیــرکل اتحادیه
میهنی و هیات همراه نیــز در این مالقات ضمن ارائه

گزارشــی از آخرین وضعیت تحوالت اقلیم کردســتان
عراق و منطقه با اشــاره به این که جمهوری اسالمی
ایران همواره پشــتیبان مردم کرد عراق بوده اســت،
تاکید کرد :پیوند میان ایران و کردستان عراق تمدنی و
تاریخی اســت و اقلیم کردستان به دوستی با جمهوری
اســامی ایران افتخار میکند .رسول علی با اشاره به
پشــتیبانی تعیینکننده ایران از امنیــت اقلیم و مردم
کردستان در زمان حمله گروه تروریستی داعش به این
منطقه اظهار داشت :در حالیکه تروریستهای تکفیری
به دروازههای اربیل نزدیک شده بودند تنها کشوری که
در کنار مردم کردستان ضمن مقابله جدی با داعش از
شکلگیری فاجعه امنیتی در اقلیم کردستان جلوگیری
کرد ،جمهوری اسالمی ایران بود.

توافق صلح اسرائیل با جهان عرب نزدیک است
جنگهای عربی درگیر کرده است.
این روزنامه آمریکایی در ادامــه با بیان اینکه،
یک واحد نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان یک
خط ارتباطی وظیفه کمکهای انســانی و غذایی
به مجروحان ســوری از جمله شورشــیانی که در
مقابل دولت بشــار اسد هســتند را برعهده دارد
و آنان اکنون در بیمارســتانهای اســرائیل تحت
مداوا قرار میگیرند ،نوشته است :اسرائیل دستکم
از ســال گذشــته بر روی ایجاد یک دولت پنهان
(منطقه امن سیاسی) در بلندیهای جوالن برنامه
ریزی کرده است.

بر اســاس این گــزارش ،این اقدامــات رژیم
صهیونیستی با هدف ترغیب شهروندان ساکن در
داخل خاک سوریه به بی توجهی به درخواستهای
ایران و حزب اهلل (لبنان) صورت گرفته است.
گزارش این روزنامه چــاپ نیویورک آمریکا در
ادامه با اشــاره به ســفر مئیر داگان رئیس پیشین
موساد به عربســتان در سال  2010تصریح کرده
است :مالقاتهای عمومی با مسئوالن بازنشسته
عربستان از واشنگتن تا مونیخ و حتی در اورشلیم
به امری معمول تبدیل گشــته اســت و مناسبات
اقتصادی شامل فناوریهای نوین در حوزه سایبر،

امنیت و اطالعات و ســایر بخشها به کشورهای
خلیج (فارس) از جمله نشــانههای روابط نزدیک
تل آویو با کشورهای عربی است.
این روزنامه آمریکایی در ادامــه با بیان اینکه،
اردن ،مصر ،تشــکیالت خودگردان فلســطین و
کشورهای حاشــیه خلیج فارس از جمله عربستان
و امارات از هم پیمانان پنهان رژیم صهیونیســتی
به شــمار میروند ،تصریح کرده است :اسرائیل در
حال نقــش آفرینی نظامی و سیاســی در مناطق
مرزی خود با ســوریه اســت که مبتنی بر روابط
نزدیک تل آویو با کشورهای عربی است.

اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

آخرین جزئیات مراسم تحلیف ریاست جمهوری و رأی اعتماد
به وزیران دولت دوازدهم

عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی
آخرین جزئیات مراســم تحلیــف رئیس جمهور و
رأی اعتماد به وزیــران دولت دوازدهم در مجلس
شورای اسالمی را تشریح کرد.
به گزارش دیدهبان ایران؛ اکبر رنجبرزاده در این
رابطه گفت :بر طبق اعالم مجلس ،مراسم تحلیف
رئیس جمهوری شــنبه  14مرداد ماه از ساعت 17
الی  20برگزار میشــود که در این مراسم نخست
حجت االسالم و المســلمین محمدی گلپایگانی
رئیس دفتــر رهبر معظم انقالب پیام حضرت آیت
اهلل خامنــهای را قرائت میکند و ســپس رئیس
مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور سخنرانی
میکنند.
وی افزود :در این مراســم ،حجت االســام و
المسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری بر طبق
اصل  121قانون اساســی ســوگند یاد میکند که
همه اســتعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای

مســئولیتهایی که برعهده گرفته اســت ،به کار
گیــرد و در پایــان ســوگندنامه را امضا میکند و
تاکنون  11دوره مراســم تحلیف ریاست جمهوری
منتخب برگزار شــده است ،آخرین مراسم تحلیف،
چهار ســال قبل در تاریخ  13مرداد  1392برگزار
شد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی
در مــورد حضور میهمانان خارجی و داخلی در این
مراسم گفت :سران ســه قوه و مسئوالن لشگری
و کشوری در این مراســم حضور خواهند داشت،
همچنیــن از میهمانان خارجی از جمله روســای
مجالس و مســئوالن برخی کشــورها برای این
مراسم دعوت شده است.
رنجبرزاده خاطرنشــان کــرد :البته هنوز حضور
میهمانان دعوت شــده نهایی نشده است ،مجلس
شورای اســامی و ریاســت جمهوری در تالش
هســتند ضمــن هماهنگی الزم ،این مراســم به

شهردار جدید تهران و مولفههای
سرمایه اجتماعی

عبدالرضا یوسفی میانجی -روزنامه نگار

نیویورک تایمز:

روزنامــه نیویــورک تایمز آمریکا در گزارشــی
ضمن فاش ساختن مناســبات رژیم صهیونیستی
با چند کشــور عربی ،مدعی شد :سران واشنگتن
و تل آویو اطمینان پیــدا کردهاند که توافق صلح
منطقهای میان اســرائیل و جهــان عرب نزدیک
است.
بــه گزارش ایرنا ،روزنامه نیویورک تایمز آمریکا
در گزارشــی با عنوان اعراب متحد پنهان اسرائیل
که بارها از ســوی رســانههای عرب زبان منطقه
بازنشر داده شــده ،نوشته است :در حال حاضر در
پهنای منطقه خاورمیانه ،اسرائیل عمیقا خود را در

یادداشت روز

دور پایانی ساماندهی غیرمجازها

به دنبــال وعده اخیر رئیــس کل بانک مرکزی برای
ساماندهی کلیه موسسات مالی طی دو تا سه ماه آینده ،به
زودی با مشارکت چند بانک فعالیت موسسات بزرگ در
بازار غیرمتشکل پولی پایان خواهد یافت.
به گزارش ایسنا ،ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز که بیش از دو دهه اســت که از شکلگیری و
فعالیت قدرتمند آنها در بازار غیرمتشکل پولی میگذرد،
از سالهای اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل
پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک
مرکزی تفویض کرد با شرایط متفاوتی پیش میرود.
این در حالی اســت که در دو تا سه سال اخیر تعدادی
از موسسات بزرگ اعتباری از جمله ثامنالحجج ،میزان،
مجموعه هشــت تعاونی از جمله فرشــتگان که تحت
فعالیت موسسه کاســپین قرار گرفت ،ساماندهی شده و
فعالیت مســتقل و خارج از چارچــوب آنها در بازار پول
پایــان یافت .با این حــال این ســاماندهی هم چندان
بیحاشــیه نبود و با توجه به پیشینهای که در آنها وجود
داشت ،باعث ایجاد مسائلی شد به طوریکه حتی بعد از
شکلگیری موسسه اعتباری کاسپین و قرار گرفتن هشت
تعاونی غیرمجاز در مجموعه آن اکنون تعیین تکلیف این
موسسه و ســپرده گذاران تعاونیهای آن از چالشهای
بانک مرکزی محسوب میشود.
از سویی دیگر همچنان برخی موسسات اعتباری بزرگ
با تعداد قابل توجهی سپردهگذار در حال فعالیت بودند که

سياسي

بهترین شکل برگزار شود.
وی تاکید کــرد :هماهنگی دعــوت میهمانان
خارجی در ایران از سوی وزارت امور خارجه انجام
میشود و لیست نهایی افراد و این که چه کسانی
در این مراسم حضور مییابند توسط این وزارتخانه
نهایی میشود.
عضــو هیات رئیســه مجلس ادامــه داد :طبق
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،ریاست
جمهوری بعد از مراســم تحلیــف ،دو هفته زمان
دارد تا نســبت به معرفی وزیران پیشنهادی دولت
دوازدهم و برنامه وزرا به مجلس شــورای اسالمی
اقدام کنــد که پس از اعالم وصول در مجلس ،به
مدت یک هفته وزرا و برنامههایشــان در دســت
ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد :دکتر روحانی در ســال  92در روز
مراسم تحلیف اسامی وزرای پیشنهادی را در اختیار
مجلس گذاشــت و مجلس بالفاصله وارد بررسی

ســرمایه اجتماعی پدیدهای حاصل از تاثیر نهادهای اجتماعی،
روابط انســانی و هنجارها بــر روی کیفیــت وکمیت تعامالت
اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی حاصل همبستگی اجتماعی الیههای مختلف
اجتماعی در شــهر میباشــد که شــامل مجموعهای متراکم از
ســازمانها و شــبکههای اجتماعی محور محلی ،سطوح باالی
تعهد مدنی با مشــارکت در جامعــه ،دارای هویت ،تعلق خاطر و
احساس تجانس و برابری اعضاء اجتماع محلی ،هنجارها ،ادبیات
بین االذهانی مشــخص که موثر و مفیــد در ایجاد ارتباطات و
تعامالت اجتماعی ،ایجاد شبکههای مشارکت و مردم نهاد مدنی،
بــه منظور ایجاد الگوی فرهنگی بــرای همکاریهای اجتماعی
برای حال و آینده میباشد.
مولفههای ســرمایه اجتماعی عبارت از اعتمــاد اجتماعی :به
عنوان یکی از مهمترین عناصر ســرمایه اجتماعی است .اعتماد،
ایجــاد روابط اجتماعــی در جامعه مینماید و رابطه مســتقیم با
مشارکت اجتماعی دارد .مشــارکت اجتماعی :فرآیند اجتماعی،
جمعی ،یکپارچه ،چند بعدی و چند فرهنگی اســت که هدف آن
سوق دادن مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است.
انسجام و تعلق خاطر اجتماعی :تعلق خاطر و انسجام عبارت از
احساس مســئولیت بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی
و اراده برخوردار باشــند و حائز یک معنای بین االذهانی اخالقی
است که متضمن وجود یک وظیفه یا الزام متقابل است.
آگاهی اجتماعی ،شامل مجموعهای از افکار ،عقاید و حساسیت
نسبت به زندگی و توجه به هر آنچه که در وسیعترین معنا به امور
عمومی اعم از سیاسی و یا اجتماعی مربوط میشود ،میباشد.
رشد و گسترش فزاینده شهرنشینی و پیچیده شدن نظام جامعه
شهری تهران ،میطلبد شهردار جدید تهران ضمن فراهم آوردن
برنامه ریزی و بررســی دقیق مولفههای توســعه شهری توسط
بخشهای تحقیقاتی موثر در کشــور ،پروژه نوسازی و دگرگونی
توسعه شهری تهران را آغاز نماید.
پروژه نوسازی و دگرگونی توسعه شهری تهران ،مبنای تجدید
ســاختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی ،عمرانی،
شهرســازی و ...میباشد که پایه مفاهیم آن نگاه بیشتر به انسان
میباشد تا رشد فیزیکی شهر در ابعاد مختلف.
هدف این پروژه در درجه اول بهبود شــرایط زندگی شــهری
در کلیه ســطوح در مناطق تهران به منظور ایجاد ،رشد اعتماد
و مشــارکت شهروندان ،ســامان دادن وضعیت اقتصاد شهری و
تقویت مشــارکت الیههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
در زندگی شهری میباشد.
ایــن مهم فرآیند را دربر دارد که شــامل یــک زنجیره به هم
پیوســته میباشد ،این فرآیند شــامل نگاه علمی در دو بعد ملی
و بین المللی به نیازهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی زیســت
محیطی ،سیاســی ،خدمات شهری،گردشــگری ،شهرســازی و
عمرانــی و از همــه مهمتر ایجاد دیپلماســی شــهری در همه
زمینهها با کالن شهرها میباشد.
در رسیدن به ایجاد مشــارکت اجتماعی در الیههای مختلف
اجتماعی ،باالبردن میزان آگاهی اجتماعی و آموزش شــهروندان
به سرعت بخشیدن به توسعه شــهری کمک مینماید .به واقع
فرآیند رسیدن به توسعه شــهری نیازمند الگوی متوازن در همه
سطوح میباشد که شهردار جدید تهران بایستی با کمک از مراکز
تحقیقاتی وپژوهشی موثر کشور این فرآیند را در دستور کار جدی
خود قرار دهد.

محمد رضا عارف:

گزارش محرمانه عملکرد
وزرا را به روحانی میدهیم
محمدرضا عارف گفت :دولــت نباید برای رایزنی به
یک جریان یا یک فراکسیون خاص محدود شود .همه
فراکسیونهای مجلس باید رایزنی کنند تا نتیجه بهتری
به دستآید.
به گزارش دیدهبــان ایران ،رئیس فراکســیون امید
مجلــس در خصــوص مباحثی مبنی بر ســهمخواهی
اصالحطلبــان از دولت که از ســوی برخی افراد حاضر
در جریان رقیب مطرح میشــود ،گفــت :از ابتدا اعالم
کردیم ،دوره قبل هم نشــان دادیم کــه به دنبال هیچ
سهمخواهی از دولت نیستیم و به همین دلیل نه شورای
عالی و نه فراکسیون امید تاکنون وارد مصادیق نشدهاند.
نگاه ما ارتقای کیفیت دولت است و طبیعتا نظرات خود
را در خصــوص کاندیداها و نفراتی که مطرح هســتند،
اعالم میکنیم .تاکنون نه ســهمخواهی کردیم و نه در
آینده چنین خواهیم کرد .محمدرضا عارف در پاســخ به
ایــن که آیا در دیدار با رئیسجمهور نظری در خصوص
وزرای کابینه دوازدهم خواســته شــد یــا خیر ،گفت:
طبیعتا در مباحث غیر رســمی ممکن است در خصوص
مصادیق نیز مطالبی مطرح شــود اما در جلســه رسمی
وارد هیچ مصادیقی نشدیم و تنها نظرات را گفتیم .البته
فراکسیون امید از عملکرد وزرا ارزیابی دارد که انشاءاهلل
به صورت محرمانه تقدیم رئیسجمهورخواهیم کرد.
وی تصریح کرد :دوستان ما در فراکسیون ،آمار وزرا و

این که نمرات افراد در چه شــرایطی هســت را اعالم
کردهانــد اما امیدواریم اســامی محرمانه بماند تا تقدیم
آقای رئیسجمهور کنیم.
عارف با تاکید بر این که رایزنی در خصوص کابینه را
در سطح تمامی فراکسیونهای مجلس توصیه میکنیم،
گفت :برای افزایش سطح کارایی دولت چنین اقداماتی
الزم است .بر همین اساس دولت هم نباید برای رایزنی
به یک جریان یا یک فراکســیون خاص محدود شود.
همه فراکســیونهای مجلس باید رایزنی کنند تا نتیجه
بهتری به دســتآیــد .وی در خصــوص انجام دیدار
اعضای فراکســیون امید مجلس بــا روحانی نیز گفت:
باید منتظر ماند .ایشــان در جلسه شنبه اشاره کردند که
انشاءاهلل در روزهای آینده نیز جلسهای را با فراکسیون
خواهیم داشت که قاعدتا اگر تشکیل شود در آنجا نقطه
نظرات را مطرح خواهیم کرد».

نیمی از سدهای کشور خالی هستند

شد.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت :پس
از معرفی وزرا توســط رئیــس جمهور به مجلس،
ســوابق و برنامههای آنان برای نمایندگان تکثیر
و در مدت یــک هفته تا  10روز این ســوابق در
کمیسیونهای تخصصی بررسی و در نهایت پس
از این زمان جلسه رأی اعتماد برگزار میشود.

میزان آب ورودی به سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۵درصد کاهش داشته بهطوریکه از مجموع
 ۱۷۱سد کشور فقط  ۱۳درصد آنها بین  ۹۰تا  ۱۰۰درصد پر است و  ۶۶درصد آنها تا  ۴۰درصد و  ۲۱درصد نیز کمتر از ۴۰
درصد آب دارند .به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین آمار از ابتدای مهرماه گذشته تا  ۲۱تیرماه جاری در مقایسه با سال گذشته
میزان آب ورودی به ســدهای کشور  ۱۵درصد کاهش داشــته است .ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۱
تیرماه جاری  ۳۶میلیارد و  ۱۰۰میلیون متر مکعب بوده که نسبت به ورودی سال گذشته  ۴۲میلیارد و  ۲۲۰میلیون مترمکعب،
 ۱۵درصد کاهش داشته است .عالوهبر این ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سال جاری  ۴۹۰۷میلیارد متر مکعب ثبت
شده که باید گفت تنها  ۶۰درصد سدهای کشور پر است .همچنین از مجموع  ۱۷۱سد کشور فقط  ۱۳درصد آنها بین ۹۰
تا  ۱۰۰درصد پر بوده ۶۶ ،درصد آنها تا  ۴۰درصد و  ۲۱درصد نیز کمتر از  ۴۰درصد آب دارند بر همین اســاس ۳۰ ،درصد
سدهای کشور بین  ۷۰تا  ۹۰درصد ۳۰،درصد سدها بین  ۵۰تا  ۷۰درصد و  ۷درصد بین  ۴۰تا  ۵۰درصد آب دارند.سدهای
جیرفت ،کرج ،طالقان ،لتیان ،گلپایگان و ماملو بین  ۹۰تا  ۱۰۰درصد و سدهای الر ،زاینده رود ،پیشین ،ستارخان و دانشمند
کمتر از  ۴۰درصد آب دارند.

