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کدام داروها ارز دولتی نمیگیرند

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان
غذاوداروبابیاناینکههمهداروهادرلیست
کاالهــای گروه اول ســامت قــرار میگیرند،
گفت :طبق صحبتهای انجام شده فقط
دوحوزهبستهبندیداروواحتماالً
یکســری از اقــام دارویــی که
تولید محصول نهاییشــان
بهمیزانکافیدرکشوروجود
دارد،ازفهرستدریافتارز
دولتیخارجخواهدشد.

دکتــر علیاکبــر برندگی در گفتوگو با ایســنا،
دربــاره داروهایی که در لیســت کاالهــای گروه
اول سالمت قرار میگیرند و به آنها ارز دولتی
اختصــاص خواهــد یافــت ،گفــت :لیســت
داروهایــی که جزو کاالهای گروه اول ســامت
هســتند ،شــامل همه مواد اولیــه و محصول
نهایــی داروها اســت .او تأکید کــرد :البته هنوز
تعداد کاالهای گروه اولی کــه در حوزه دارویی،
ارزدولتیدریافتنمیکنند،مشخصنیست
ودرحالنهاییکردنآنهاهستیم.

راهاندازی سامانه جامع اطالعاتی رانندگان تاکسی

مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیهایشهری
کشور از راهاندازی سامانه جامع اطالعاتی
رانندگان تاکســی خبر داد و گفــت :از این
پس تبادل اطالعات رانندگان با سازمان
تأمین اجتماعــی به منظــور بهرهمندی
راننــدگان از خدمات بیمــهای بهصورت
هوشــمند و در قالــب یک ســامانه انجام
خواهد شد .مرتضی ضامنی در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه مطالبه حوزه حمل
ونقــل عمومــی اســتفاده از ســهم بیمــه

تأمیــن اجتماعی اســت کــه یارانه دولتی
بــه آن تعلــق میگیــرد ،گفــت :تعــداد
زیــادی از راننــدگان تحت پوشــش بیمه
تأمین اجتماعــی نبودند به همین دلیل
اعالم کردیم که اگر این فضا شفاف باشد
بسیاری از افرادی که صاحب حق نیستند
و از خدمــات بیمــه تأمیــن اجتماعــی
استفاده میکنند حذف شده و این امکان
فراهــم میشــود که افــراد جدیــد اضافه
شــوند .وی ادامه داد :به دســتور مستقیم

رئیس جمهوری ،سازمانهای مختلف از
جمله وزارت کشور ،سازمان شهرداریها،
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و
سازمان تأمین اجتماعی پای کار آمدند و
مقرر شــد که تبادل اطالعات رانندگان با
سازمان شهرداریها بهصورت هوشمند
باشــد ،زیرا با ارســال اطالعات بهصورت
هوشمند افرادی که صاحب حق نیستند
امــکان ورود بــه ایــن ســامانه را نخواهند
داشت.

هشدارهای رئیس سازمان محیط زیست در هشتمین اجالس شورای عالی استانها:

 80درصد صنایع گاز و نفت باید تعطیل شوند

رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت
گفــت :اگــر بخواهیــم بــه دســتورات رهبر
معظــم انقــاب دربــاره محیــط زیســت
عملکنیم،بایدهمینامروزبرنامهششم
توســعهای که از سوی مجلس به تصویب
رســیده اســت را پاره کنیــم .بیتردیــد اگر
بخواهیم به قانون عمل کنیم باید بیش از
 ۸۰درصــد از صنایع از جمله صنایع گاز و
نفت تعطیل شوند .این در حالی است که
قانونگذار تأکید کرده کــه صنایع آالینده را
یک درصد جریمه کنیم اما آیا این جریمه
میتواند راهکار و درمان مناسبی برای این
موضوعباشد؟
به گزارش ایســنا ،عیســی کالنتــری در
هشــتمین اجالس عمومی شــورای عالی
اســتانها ،افزود :پیشــتر به عســلویه سفر
کــردم .بــدون اغــراق نمیتــوان بیشــتر از
 ۴۸ســاعت در عســلویه زندگــی کــرد .از
نظــر قوانیــن زیســت محیطــی هماکنون
بایــد عســلویه تعطیــل شــود و اگــر طبق
استانداردهای بینالمللی بخواهیم عمل
کنیــم صنایــع خودروســازی نیــز تعطیل
خواهنــد شــد .در ایــن راســتا بســیاری از
نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها ،تولیدکننــدگان
موادغذایــی و دامداریها نیز باید تعطیل
شــوند .وی با بیان اینکه امــروز هوا ،خاک،
آب،پوششگیاهیومنابعژنتیکیمادچار
مشــکالت جدی شــدهاند ،گفــت :محیط

زیســت امانت نســلهای دیگر اســت .ما
بدتریــن امانتــدار بودهایم و چیــزی از این
امانتراباقینگذاشتهایم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس
گزارشهــای ســاالنه  ۱۲تــن در هــر هکتار
بهصورت ســاالنه شــاهد فرســایش خاک
هســتیم ،گفت :سیاســتهای غلط چهار
دهه گذشــته باعث بروز چنیــن روندی در
کشــور شــده اســت بهطوری که ســاالنه ۱۲
تــن در هــر هکتار فرســایش خاک داشــته
باشیم.متأسفانهبدونتوجهبهپیامدهای
اعمالیکهانجاممیدهیموبدونتوجهبه
حرفکارشناسانموجبشدیمکهمحیط
زیســت کشــور بیش از هر زمــان دیگری با
مشکالت جدی روبهرو شود .سیاستهای
احساســی و ناپایــدار و کوتــاه مــدت وضع
محیط زیست کشــور را به گونهای درآورده
که امروز خیلی شــرایط بدتــر از آن چیزی
اســت که اعضای شــورای عالی اســتانها
گمــان میکنند.کالنتری افزود :متأســفانه
اطالعات نادرســت بــه مــردم میدهیم.
۵۰ســال پیــش میــزان منابــع آبهــای
زیرزمینی حدود  ۱۳۲میلیارد مترمکعب
بود .روند بهرهگیری از منابع آغاز شــد و به
جایی رســیدیم که نهایتــاً در زمــان وزارت
آقای چیتچیان در وزارت نیرو این رقم به
زیر ۹۰میلیاردمترمکعبرسید.
وی ادامــه داد :وقتــی مــردم بداننــد

کــه واقعــاً بــا معضــل کمبــود آب مواجه
هســتیم ،قطعاً صرفهجویی خواهند کرد
اما متأســفانه ما این موضوعات را کتمان
میکنیــم و اگــر ایــن رونــد ادامه پیــدا کند
 ۵۰ســال آینده شــرایط بســیار بدتــری در
بخــش آب خواهیــم داشــت .وی افــزود:
بایــد مصــرف آب را  ۴۰تــا  ۵۰میلیــارد
مترمکعب کاهش دهیــم و اگر این اتفاق
نیفتــد با مشــکل جــدی روبــهرو خواهیم
شــد .ما باید واقعیات را بــه مردم بگوییم
و همــه معضالت را با آنــان مطرح کنیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه در بحــران آب قرار
گرفتهایم ،گفــت :نباید مســائل را امنیتی
کرد .برای حل مشکل باید همه اطالعات
را به مردم بدهیم تا اطالعات شهروندان
نســبت به محیط زیست افزایش پیدا کند
و در چنیــن شــرایطی اقدامــات آنهــا صد
برابر دولت خواهد شــد .کالنتری با اشــاره
بــه اینکــه  ۱۲۰میلیــارد دالر در عســلویه
سرمایهگذاریانجامشدهاست،اظهارکرد:
اینسرمایهگذاریدراینمنطقهانجامشد
در حالی که برای جابهجایی پاالیشــگاهها
تنهــا یک میلیــارد دالر هزینــه الزم بود اما
با کوتاهیهای صورت گرفتــه امروز مردم
عسلویه یا باید در شرایط بد محیط زیستی
بمیرنــد یا جابهجا شــوند .وی تأکیــد کرد:
ساالنه ۴۵۰میلیارد تومان جریمه از سوی
صنایــع گاز و پتروشــیمی بــه اســتانداری

تصویب الیحه درآمد پایدار شهرداریها در
هیأت دولت

شهردار تهران از تصویب الیحه درآمد پایدار شهرداریها در
ت دولت خبر داد.
هیأ 
اخبـــار بــه گــزارش ایلنــا ،محمــد علــی افشــانی در نشســت خبری
شهردارانکالنشهرهایکشورگفت:الیحهدرآمدپایدارشهرداریهابرایپیشگیری
از شهرفروشی و تخریب شهرها تصویب شد؛ دولت در هفته گذشته الیحه درآمد
پایدار شهرداریها را مصوب کرد و امیدوارم مجلس نیز این الیحه را تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه با تحقق این مهم درآمد شهرداریها افزایش مییابد ،افزود:
در ایــن صورت نگران نیســتیم که برای ارائه خدمــات و تأمین هزینهها چه کنیم.
شهردار تهران درباره نحوه اختصاص درآمدها توضیح داد :در الیحه دولت مقرر
شد  ۵۰درصد درآمد حاصل از محل ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص یابد
و  ۵۰درصد سهم دولت باشد .افشانی با تأکید بر اینکه دولت با نگاه مثبت سهم
شــهرداریها را در الیحه درآمدهای پایدار شهرداریها افزایش داده است ،گفت:
مجلس نیز پیگیر مســائل حوزه شــهری است و دشــواریهای مدیریت شهری را
میداند و مطمئن هستم از این الیحه حمایت میکند .وی در خصوص طرحهای
تفصیلی و جامع ،بیان کرد :نگران این هســتیم که طرحهای جامع و تفصیلی در
کمیســیون ماده  ۵دستخوش تغییرشــود .تراکم کلمه بدی نیســت ،بلکه این بد
است که طرح جامع و تفصیلی خسارت ببیند یا حقوق مردم تضییع و سلب شود.
وی ادامه داد :در حال حاضر تغییر کاربری باغها در تهران ممنوع شده چون برای
مردم سوپاپ تنفسی محسوب میشود.

کاهش  ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران

پرداخت میشــود ،اما به جای اختصاص
این رقم به عســلویه به شــهرهای اطراف
مانند بوشــهر و ...پرداخت میشود .امروز
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت بایــد
اقتصاد کشــور را تعطیل کنیــم .در همین
مســیر باید کشــاورزی تعطیل شــود ،اما از
ســوی دیگر با انجام این کار اقتصاد کشــور
فلج میشود .وی ادامه داد :آالیندگی برای
شــوراها و شهرداریها متأسفانه تبدیل به
افتخار شده اســت .مدیرعامل صنعتی را
بهدلیلآنکهآالیندهنیستاخراجمیکند،
چراکه منبع درآمدشــان قطع شــده است
و درحقیقــت منافــع خــود را در آالیندگی
توجو میکنــد .ســرانه آب در حــال
جســ 
حاضر به کمتر از  ۱۰۰۰مترمکعب در سال

رسیده است و از سوی دیگر ما به تولیدات
کشاورزی افتخار میکنیم که کمبود سرانه
آب و افزایش تولیدات کشاورزی و اقتصاد
مابایکدیگرسازگاریندارند.
کالنتــری ادامه داد :در چهار روز تیرماه
ســالجاری ازن موجــود در هــوا بیــش از
۱۵۰پــی پــیام بــود .این یعنی مردم ســم
خالص استشــمام میکردنــد ،اما بهدلیل
آنکــه هیچکــس این موضــوع را نمیبیند
شــهر تعطیــل نشــد .در حالــی کــه ایــن
موضوع در فصل زمســتان بهدلیل وجود
ذرات معلــق کمتــر از دو و نیــم میکــرون
قابل مشاهده است و به آن توجه بیشتری
میشــود .اگر سوخت مصرفی گران نشود
بیتردید وزارت نفت نمیتواند ســوخت

موجــود را بهبود بخشــد .وی افــزود :طبق
بررسیهای انجام شده  ۱۸درصد دریاچه
ارومیه بهدلیل شرایط اقلیمی و ۸۲درصد
آن بهدلیل مدیریت غلط انسانی خشک
شــده اســت.کالنتری تأکیــد کــرد :حقآبه
زیســت محیطــی برای اســتان خوزســتان
تعریف نکردیم .حال اگــر رودخانه کارون
 ۱۰۰متر مکعب آب کمتری داشــته باشــد
بوی تعفــن در آن محــل میپیچد چراکه
 ۲۰متر مکعب فاضالب وارد آن میشود.
متأسفانهبرنامههایاجراییدرکشورکوتاه
مدت اســت و قربانی این موضوع محیط
زیســت ۸۰ .درصــد مدیــران موجــود باید
روانهزندانشونداگرقوانینمحیطزیستی
اجرا شود.

نماینــده کارگــران در شــورای عالی کار از افــت  ۴۸درصدی قــدرت خرید جامعه
کارگری طی چهار ماهه سالجاری در کشور خبرداد.
بهگــزارش خبرگزاری صداوســیما؛ علی خدایی افزود :ضــرورت ایجاب میکند با
توجه به اهمیت موضوع ،این شکاف بسرعت جبران شود تا کارگران در زندگی با
تنگنایمعیشتیمواجهنباشند.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت :با محاسبات صورت گرفته در کارگروه
مزد کانون عالی شــورای اســامی کار معلوم شــد بخش قابل توجهــی از جامعه
کارگری با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد مملکت قدرت خرید خود را از دست
دادهاند.وی افزود :این محاســبات به گروه کارفرمایی و دولت ارائه و خوشــبختانه
مورد پذیرش شرکای اجتماعی (کارفرمایی و دولت) نیز واقع شد.
خدایی تصریح کرد :قرار شد کارگروه دستمزد با هدف بررسی راهکارهای افزایش
قدرت خرید جامعه کارگری بهصورت سه جانبه تشکیل شود.
وی بــه رادیــو اقتصاد گفت :هرچند طبیعی به نظر میرســد از افزایش مســتقیم
دستمزد بیشتر استقبال شــود اما راههای مختلف دیگری وجود دارد که با حضور
گروههای کارفرمایی و دولت به بحث و بررسی خواهیم نشست تا بهترین راهکار
در نهایت انتخاب و مورد توجه قرارگیرد.
نماینــده کارگران در شــورای عالی کار در پاســخ به پرسشــی مبنی بــر اعالم رقم و
درصد مورد پیشبینی برای افزایش حقوق کارگران به رادیو اقتصاد افزود :صالح
نیست رقم و درصد مورد نظر برای افزایش حقوق کارگران قبل از طرح در کارگروه
دستمزد رسانهای شود اما نکته بسیار واجد اهمیت در این میان اینکه قدرت خرید
از دســته رفته جامعه کارگری باید بســرعت جبران شــود .وی در ادامه یادآورشد:
برای جبران شــکاف موجود شــاید افزایش مســتقیم دســتمزد به تنهایی راهگشا
نباشد از اینرو ضرورت دارد روشهای ترکیبی در این حوزه مدنظر قرارگیرد.

