وزیر کشور ،آب پاکی را سر شهرداران ریخت

 ۷آبان به رویداد گردشگری تبدیل شود

برنا نیوز :وزیر کشــور تاکید کرد که وزارتخانه متبوعش برای ماندن شهردار تعیین
تکلیف نمیکند .عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور ،درباره درخواست اعضای شورای
شهر مبنی بر تعیین تکلیف شهردار تهران به خبرنگار برنا گفت :وزارت کشور درباره این
موضوع تعیین تکلیف نمیکند .این یک قانون و بحث ،تفسیر قانون است .اختالف نظر در
تفسیر قانون وجود دارد؛ زیرا شورای شهر یک نظر و دیوان محاسبات نظر دیگری دارد.
اوافزود:بهمعاونتحقوقیریاستجمهورینامهنوشتیمکهنظرخودرابدهد.دربارهمجموعنظرهانهایتاًبایدمجلستعیینتکلیف
کند .اگر مجبور باشیم از مجلس میخواهیم استفساریه بدهد؛ اما خودمان نمیتوانیم قانون را تفسیر کنیم.
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خانه ملت


مسئول مستقیم رسیدگی به امور
کامیونداران در دولت کیست؟
زهرا سعیدی مبارکه
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس

رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری به تشریح برنامههای این سازمان
برای روز  ۷آبان پرداخت .علیاصغر مونسان درباره برنامههای سازمان میراث فرهنگی برای
روز ۷آبان گفت« :تالش شده است در سطح استان فارس شورای تأمین استان تصمیم نهایی
را بگیرد و مدیرکل میراث فرهنگی ما نیز این آمادگی را دارد که برای اجرای تصمیمات مناسب
همکاری کند ».مونسان تصریح کرد :میتوان این روز را به یک رویداد گردشگری تبدیل کرد؛
ولی در شرایط آرام و بدون حاشیه؛ و به هیچ عنوان حواشی به چنین روزی کمک نمیکند و اتفاقا آسیب نیز وارد میکند .هفتم آبان،
سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل است .براساس رویدادنامه نبونعید ،در ۲۹اکتبر ( ۷آبان) سال ۵۳۹پیش از میالد کوروش وارد بابل شد.
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ایسنا :یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت
که در جلســه روز چهارشنبه شــورای نگهبان،
الیحه الحاق به  CFTبررسی نشده است .نجاتاهلل
ابراهیمیــان در این باره اظهار کــرد :این الیحه
به شورای نگهبان واصل شــد و در جلسه مورد
بررسی قرار نگرفت .وی گفت :این الیحه احتماال
در جلسه بعدی شورای نگهبان مورد بررسی قرار
گیرد .گفتنی اســت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی یکشنبه  15مهر با الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ()CFT
موافقت کردند.

جـامـعـه
Society

انتقاد مدیرکل محیط زیست
استان تهران از روند کند
احداث تصفیهخانه فاضالب

مقام جهانی ایران در «نشاط اجتماعی» چند است؟

رتبه 105در فهرست 150تایی

نسل فردا :نشــاط اجتماعی زمینهای
برای توسعه و پیشرفت یک جامعه است؛
به طــوری کــه یکــی از متغیرهایی که
برای تعیین سطح توســعه یافتگی یک
کشور استفاده میشــود ،متغیر نشاط و
رضایتمندی آن جامعه است .به استناد
گزارش ایســنا شادی و نشــاط به عنوان
یکی از احساسات ریشهای مثبت و یکی از
ضروریترینخواستههایفطریونیازهای
روانی انســان ،نقش تعیینکنندهای در
تأمین سالمت فرد و جامعه داشته و از آنجا
که شادی همواره با خرسندی ،خوشبینی
و امید و اعتماد همراه است ،میتواند نقش
تسریع کنندهای در فرآیند توسعه جامعه
داشته باشد .بر همین مبناست که از سال
 ۲۰۰۰میالدی به بعد در نگاه سازمان ملل
برای تعیین سطح توسعهیافتگی کشورها،
متغیرهاینشاطیاشادکامی،امیدبهآینده،
خشنودی و رضایتمندی افراد جامعه نیز به
عنوان یک متغیر کلیدی وارد محاسبات
شده است؛ به این صورت که اگر مردم یک
جامعه احساس شــادکامی ،خشنودی و
رضایتمندی نکنند ،نمیتوان آن جامعه
را توســعه یافته ،به ویژه در حوزه توسعه
اجتماعی قلمداد کرد.
گامنهادندرمسیرتوسعهیاایجادجامعهای
که در آن آرامش و ســعادت محقق شود،
به زمینه یا مقدماتی نیــاز دارد که با اتکا

به آنها ،تحقــق مییابــد .از جمله این
مقدمات ،نشاط اجتماعی است.از طرفی
هم نشاط در فرایند رابطه فرد با جامعه و
گروه تحقق پیدا میکند .در واقع ،نشاط
از منظر اجتماعی ،عضــوی از خانواده و
چارچوب مفهومی کیفیتهای زندگی،
رضایتمندی اجتماعی ،امنیت اجتماعی،
ســامت اجتماعی ،رفتارهای جمعی و
فراغت است .این مفاهیم به نوعی متناظر
با نشاط و شــادمانیاند .همچنین ،نشاط
اجتماعی به عنوان یکــی از مهمترین و
موثرتریــن شــاخصهای اجتماعی در
گســترش احســاس رضایت عمومی از
زندگی ،گســترش تعامــات اجتماعی
سازنده ،رشد اعتماد عمومی و مشارکت
همه جانبه اجتماعی به شمار میرود.

نشاطاجتماعیدرجوانان
صدیقه خادم کارشناس سالمت
روان وزارت بهداشت همزمان با نخستین
روز هفته سالمت روان که از سوی وزارت
بهداشت با عنوان «نقش شادی و نشاط در
سالمت روان جوانان و نوجوانان» نامگذاری
شده ،به ایسنا میگوید :جوانان به عنوان
سرمایههای انسانی هر جامعهای هستند.
در هر جامعهای پویاترین گروههای آن را
قشر جوانان تشــکیل میدهند و شادابی
این قشــر از جامعه تا حد زیــادی الزمه

سالمت و شادی بســیاری از آحاد جامعه
است.وی ادامه میدهد :بررسیهای علمی
نشان میدهد مشــارکت اجتماعی سهم
عمدهای در نشاط اجتماعی جوانان دارد.
امروزه ضرورت و اهمیت مشارکت واقعی
جوانان در تمامی سطوح و جوانب مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
برای دستیابی به یک توسعه پویا و فعال
بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست؛ چرا
که این مشارکت همه جانبه از بیتفاوتی،
تکروی و عدم حس تعــاون و تحرک و
تمایل به تأمین محدود و شخصی در میان
اعضای جامعه و جوانان جلوگیری میکند،
نابرابریها را کاهش میدهد ،همبستگی
و وحدت را تقویت میکنــد و در نهایت،
موجب رضایتمندی و نشاط اجتماعی در
جوانان میشود.
خادم در ادامه میگوید :مجهز بودن جوانان
به نشاط اجتماعی ،باعث ایمنی آنها در
برابر مشکالت میشــود و آنان به راحتی
میتوانند با شرایط متغیر زندگی ،منطبق
شوند و نقشی مفید در جامعه داشته باشند.
بنابراین افزایش نشاط اجتماعی در جوانان
باعثکاهشآسیبهایاجتماعیمیشود.
وی با بیان اینکه نشاط به نوعی محصول
رضایت ذهنی افراد از زندگیشــان است،
میگوید :مشخص کردن رضایت ذهنی
مستلزم مشاهده دو عامل اساسی احساس

روایتمدیریدورازاسارت
دردایرهتنگخطوطسیاسی

چه بسیار طعنه و سرزنشها از
سوی تنگنظران و وابستگان به
جناحها ،کام شما را تلخ کرد؛ اما
عشق خدمت به میهن اسالمی که
یادگار امام و شهداست ،همه این
تلخیها و مرارتها را به شیرینی
مبدل ساخت
استعدادها و خالقیتها در ایفای هر مسئولیتی،
همراه با اخالص در عمل بوده است؛ نه وابستگی
به رانت یا جناحهای سیاســی و در همه این
پیروزیها دست خداوند در کار بوده است که
«و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی».

آنی رضایت یا ناخشنودی افراد و کیفیت
ارزیابی کلی افراد از زندگیشان است.وی
افزود :گزارش جهانی نشاط تالش کرده تا
متغیرهایی را که نشاط اجتماعی بازنمایی
میکند ،به متغیرهای اجتماعی عینیتری
نسبتبدهد.نتایجاین محاسباتاستخراج
شش متغیر در بازنمایی نشاط اجتماعی
است .سرانه تولید ناخالص داخلی ،حمایت
اجتماعی ،امید به زندگــی ،آزادی اتخاذ
تصمیمهای اصلی زندگی (آزادی انتخاب
رشته تحصیلی ،شــغل ،آزادی عمل در
زندگی روزمره) ،ســخاوت و ادراک فساد،
شش متغیر نامبرده هستند.خادم درباره
متغیرهای شش گانه نشاط اجتماعی نیز
میگوید :متغیرهــای چهارگانه تکمیلی
فراغت (تفریح ،سفرخودآفرینی و خالقیت،
رسانهها)جشنهاومراسمجمعی،امنیتو
امید در واقع سطوحی از مقوله نشاط است
که به نظر میرسد در نهایت در هیچ یک از
متغیرهایششگانهگزارشجهانینشاط،
موضوع بحث و بررسی قرار نمیگیرند؛ در

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

در نامه پیشگامان انقالب اصفهان مطرح شد

جمعیت پیشگامان انقالب اسالمی اصفهان در
قالب نامهای خطاب به شهردار پیشین اصفهان و
معاون جدید عمرانی وزارت کشور که در اختیار
خبرگزاری فارس گذاشــت ،نکاتی را منتشر
کردند:انتصاب ارزنده شــما به سمت معاون
عمرانی وزارت کشور ،قلب همه دوستان و یاران
به ویژه جمعیت پیشــگامان انقالب اسالمی
اصفهان را ماالمال شعف و افتخار کرد؛ چهرهای
متدین ،انقالبی ،سرباز رهبری ،کارآمد و به دور
از اسارت در دایره تنگ خطوط سیاسی موجود
و تنها دغدغهمند نســبت به مسئولیتهای
محوله و صرف وقت شبانه روزی در عمل به این
مسئولیتها همراه با اخالص و صداقت زبانزد،
افتخاری برای شهیدان اصفهان سرافراز بوده و
نام او به عنوان قهرمان نستوه در حیطه عمران و
شهرسازی در یادها و خاطرهها باقی خواهد بود.
همگان معترفند عامل موفقیت شــما از آغاز
تاکنون صرفاً توکل به خدا و به کارگیری همه

الیحه الحاق به  CFTبه جلسه
شورای نگهبان نرسید

عکس  :فارس

ایــن روزهــا مهمترین مســئله کشــور بحث
کامیونداران مظلوم اســت که قریب به  ۲۰روز
از اعتراضات صرفــا صنفی و نه سیاســی آنها
میگذرد .این قشر اعتراضات خود را به زبانهای
مختلف و با نامه ،مکاتبه ،مراوده و غیره به مسئوالن
گفتند؛ اما ما کاری برای آنهــا نکردیم ،االن و در
حال حاضر کامیونداران و رانندگان صبورترین و
زحمتکشترین اقشار هستند که سهم خود را در
اینانقالبایفاکردند.هرزمانکهازکرمانشاهدستور
دادند ،کامیو نداران خود را به خط کردیم تا خاطری
از زلزلهزدگان مکدر نشود و این قشر هر آنچه توان
داشتند در میان گذاشتند؛ ولی ای کاش امروز درد
آنها را میشنیدیم.وقت و زمان عمل که میرسد،
فقط به آنها قول میدهیم و آن زمان که آنها راه
میآیند،جوردیگریسرراهآنهارامیبندیم.وزارت
راه مسئولیت را بر دوش وزارت صنعت میگذارد؛
وزارت صنعــت به وزارت جهاد کشــاورزی پاس
میدهد؛ وزارت جهاد هم وزارت کشور را متولی امور
کامیونداران کشور میداند ،بیچاره کامیونداران
هی پاسکاری میشوند.به کامیونداران پیام دادم
که پشت آنها هستم؛ ولی صبح روز بعد که به آنجا
مراجعه کردند ،مشکل جدیدی برایشان درست
شده است.تصور نکنید کامیونداران درآمد زیادی
دارند؛ آن چیزی که برای آنها قابل قبول نیست
هزینه ماشینشان است که نمیتوانند تأمین کنند.
من دیروز در بین آنها بودم ،صحبتشان را شنیدم،
مباحث سیاسی ندارند و درخواست آنها صنفی
است؛ آنقدر از وضعیت کنونی کامیونداران ناراحت
و نگران هستم که اطرافیان به من توصیه کردند
امروز صحبتی درباره این موضوع نداشته باشم.

در شهر

در این راستا چه بســیار طعنه و سرزنشها از
سوی تنگنظران و وابستگان به جناحها ،کام
شــما را تلخ کرد؛ اما عشــق خدمت به میهن
اســامی که یادگار امام و شهداست ،همه این
تلخیها و مرارتها را به شیرینی مبدل ساخت
و آن برادر عزیز را برای انجام کارهای تخصصی
و طاقتفرسا مصممتر کرد که «و من یتق اهلل
یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث الیحتسب و
من یتوکل علی اهلل فهو حسبه ان اهلل بالغ امره و
قد جعل اهلل لکل شیئی قدرا».
امید است در ســنگر جدید بتوانید با پشتکار
و خالقیــت همیشــگی و اتکال بــر خداوند
متعالی ،کم و کاســتیها را جبــران کرده و با
ارائه طرح و ایدههای نو و محقق ساختن آنها
برای آبادانی میهن اســامی و به ویژه در این
شرایط ســخت بحران اقتصادی و تحریمهای
ظالمانه دشــمن ،گامهای ارزنــده و موثری
بردارید.

 ۶۵درصد پستهای قضایی اصفهان
خالی است

رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت۶۵ :
درصد از پستهای قضایی در استان اصفهان خالی
است که باید فکری به حال این وضعیت در استان
اصفهان شود.
احمد خســروی وفا در مراســم تودیــع و معارفه
دادستان عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه
اکنون تعــداد پروندههای مســن در دادگاههای
استان اصفهان به دو هزار مورد کاهش یافته است،
اظهار داشت :در چهار سال اخیر این استان با ۱۵
هزار پرونده مسن مواجه بود.وی با اشاره به اینکه
همچنین در چهار ســال گذشــته توانستیم ۵۰
هزار پرونده از دادگستریهای استان اصفهان کم
کنیم ،افزود :هرچند ما با کمبود نیروی انسانی قابل
توجهی روبهرو بوده و هستیم اما این مسئله سد راه
رسیدگی به پروندههای قضایی نشده است.رئیس
کل دادگستری اســتان اصفهان تصریح کرد۶۵ :
درصد از پستهای قضایی در استان اصفهان خالی
است که باید فکری به حال این وضعیت در استان
اصفهان شود.وی اظهار داشت :با همه این مسائل ما
در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی با مشکل
روبهرو بودند ،مکاتباتی را با دولت برقرار کردیم و
مانع تعطیلی دهها واحد صنعتی شدیم.

حالی که هر تحلیلی از پدیده نشاط باید این
چهار متغیر را نیز مدنظر قرار دهد.
رتبه ایران در نشاط اجتماعی
کارشناس ســامت روان وزارت
بهداشت همچنین با اشاره به نتایج گزارش
«نشاط اجتماعی سازمان ملل متحد» در
سال  ،۲۰۱۶نمره نشــاط در ایران را ۱۰۵
اعالم میکنــد و میافزایــد :این گزارش
حاصل زمینهیابی وضعیت جهانی نشاط
در بیش از  ۱۵۰کشــور است و وضعیت
هر کشور را در شــادکامی بر اساس شش
شاخص درآمد سرانه ،امید به زندگی سالم،
آزادی در تصمیمگیری ،حمایت اجتماعی،
سخاوت و ادراک فســاد مورد ارزیابی قرار
میدهد.به گفته او و بر اســاس نتایج این
گزارش ،بر این اســاس جامعه ایران بین
کشورهای با چهار رده نشاط باال ،باالتر از
میانگین ،پایینتر از میانگین و رده پایین،
در دسته کشورهای «پایینتر از میانگین»
قرار میگیرد.

واکنش خداکرمی به تصادف برادرش با
خودروی شورای شهر:

برادرم در حال انجام وظیفه بود

عضو شورای شهر تهران گفت :برادرم راننده من در
شوراست .تصادف صورت گرفته با ماشین شورای شهر
در شمال نبوده است؛ بلکه در یکی از جاده های جنوب
تهران بود و بهزودی کروکی پلیس را منتشر می کنم.
ناهیدخداکرمیدرخصوصتصادفبرادرشباماشین
شورای شهر در شمال ،گفت :این موضوع کذب است
اصال تصادف در شمال رخ نداده است.
وی با بیان اینکه بنده عضو شــورای شهرستان ری
هستم و بازدیدهای زیادی هم انجام میدهم ،گفت:
به دنبال یک آدم مورد اعتماد بــودم و برادرم راننده
من شد.
خداکرمی با بیان اینکه برادرم در حین انجام وظیفه
بود که ماشین منحرف شد ،گفت :این حادثه در یکی از
جادههای جنوب تهران رخ داده است و خسارت زیادی
هم به ماشین وارد نشده است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این حادثه
سه هفته پیش رخ داده است ،گفت :به زودی کروکی
پلیسرامنتشرمیکنم.
خداکرمی در پاسخ به این پرسش که روابط عمومی
شورا اعالم کرده بیمه خســارت ماشین را پرداخت
میکند ،گفت :حال اگر بیمه هم پرداخت نکرد ،خودم
پرداخت میکنم تا جبران خسارت شود.

ایسنا :مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
تهران ضمن انتقاد از روند کند احداث تصفیهخانه
فاضالب در شهرستان اسالمشهر و بهارستان و
ایجاد بوی نامطبوع در این مناطق گفت :پساب
شهری شهرستان اسالمشهر ،واوان و بهارستان
نباید بیش از این ســرگردان باشــند .کیومرث
کالنتری درباره احداث تصفیهخانه فاضالب در
برخی از شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه
شرکت آب و فاضالب در شهرستان اسالمشهر در
حال حاضر تنها نیم مدول تصفیهخانه فاضالب
برای  ۲۲هزار نفر راهاندازی کرده اســت ،اظهار
کرد :با توجه به جمعیت بیش از  ۵۰۰هزار نفری
شهرستان اسالمشــهر به سه مدول تصفیهخانه
احتیاج داریم و این به معنی آن است که شرکت
آب و فاضــاب تنها یــک ششــم کار را در این
شهرستان به انجام رسانده است.

توضیحات فرمانده انتظامی
مشهد درباره تیراندازی گلشهر

فارس :فرماندهی انتظامی مشهد گفت :ماموران
پلیس درخصوص حکم قضایی بهدلیل اختالف
مالی ،برای دســتگیری متهم بــه محل زندگی
وی رفته وبا مقاومت تعدادی از بستگان شخص
مواجه شدند .سرهنگ اکبر آقابیگی در نشست
تشــریح اقدامات اخیر پلیس فتــا در خصوص
متالشیکردن باندهای جعل و کالهبرداری که
در ســاختمان پلیس فتا خراسان رضوی برگزار
شد ،درخصوص جزئیات تیراندازی در گلشهر،
اظهار داشت :در راســتای حکم قضایی اختالف
مالی ،پلیس با مقاومت بســتگان روبهرو شده و
برای اجرای حکم اجبارا ً اقدام به تیراندازی کرده
است .فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد:
تیراندازی هوایی بوده و کسی آسیب ندیده است.

ایمنسازی غیرسازهای
مدارس منطقه  10با تنظیم سند
مخاطرات

برنا نیوز :مدارس منطقه  10با ارزیابی و اجرای
سند مخاطرات پس از ایمنسازی غیرسازهای،
شناســنامه ایمنی دریافت میکننــد .محمد
ابراهیــم مالصالحی دبیر ســتاد بحران منطقه
با تاکید بر ضرورت ایمنســازی مدارس گفت:
طرح تنظیم سند مخاطرات غیرسازهای مدارس
منطقه با همکاری آتش نشــانی و اداره آموزش
و پرورش منطقه در قالب تنظیم چک لیســت
ایمنی و بر اساس بازدیدهای میدانی از بخشهای
مختلف مدارس در حال اجراست .وی افزود :این
طرح به همراه اجرای طرح مدرسه آماده شامل
توصیههای ایمنی جهت کاهــش مخاطرات به
منظور عملیاتی شــدن و اجرای آن در سه بازه
زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تدوین
به مدارس ارائه میشــود تا مســئوالن مدارس
از طریق راهکارها و توصیهها بتوانند نســبت به
کاهش خطرپذیری مدارس اقدام و شناســنامه
ایمنی دریافــت کنند .مالصالحــی معیارهای
بررسی ایمنی مدارس را مواردی چون بازدید از
عملکرد سیستم برق ،ایمنی گازکشی ،تجهیزات
مقابله با حریق ،میزان آمادگی در برابر مخاطرات
و  ...برشمرد و خاطرنشان کرد :در راستای ارتقای
ایمنی مدارس بســیاری از مخاطرات شناسایی
شده در مدارس با پیگیری و نظارتهای مستمر
قابل رفع است.

قیمت ظرف سرم از محتوای آن
بیشتر شده است

ایرنا  :دنیا ویسی دانش آموز کالس اول ابتدایی مدرسه روستای گرماش از توابع شهرستان
سنندج بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرســه جان خود را از دست داد .ساختمان این مدرسه
فرسوده و غیراستاندارد و ساخت آن به سال  59بر میگردد و استفاده از آن از روی ناچاری
و بهدلیل نبود فضای آموزشی بوده است.

ایرنا :رئیس ســازمان غذا و دارو گفت :موضوع
تغییر قیمت دارو در نیمه دوم ســال به عوامل
دیگری مثل قیمت بسته بندی آن بستگی دارد،
مواد پتروشیمی و هزینه بستهبندی دارو افزایش
یافته است؛ به عنوان مثال قیمت تمام شده ظرف
سرم از محتوای آن بیشــتر شده است .غالمرضا
اصغری درباره احتمال افزایــش قیمت دارو در
نیمه دوم سال افزود :قیمت دارو نیز مثل قیمت
سایر کاالهاست و اگر عواملی که منجر به شکل
گیری قیمت میشــود ،افزایش پیــدا کند ،بر
قیمــت دارو نیز مؤثر خواهد بــود .به طور مثال
افزایش هزینههای بسته بندی ،افزایش قیمت
مواد پتروشیمی و غیره در مســیر قیمت تمام
شده دارو مؤثر اســت .وی افزود :اگر این افزایش
قیمتها در قیمت گذاری اقالم دارویی مد نظر
نباشد ،تولید دارو دچار اختالل میشود؛ در نتیجه
موضوع افزایش قیمت دارو ،کامال وابسته به عوامل
دیگری مثل قیمت بســتهبندی و غیره اســت.
نمیتوان این مسائل را نادیده گرفت.

