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پس از اعالم تحریم ها علیه ایران

امضای قرارداد راه اندازی
دو نیروگاه پسماند سوز

سرمایه گذاران خارجی گردشگری از ایران نرفتند

معــاون ســرمایهگذاری و طرحهــای
ســازمان میراث فرهنگــی گفت :پس
از اعــام تحریمها هیچ ســرمایهگذار
خارجــی گردشــگری اعــام برگشــت
سرمایه نکرده است چون منفعتشان
را در ادامــه مســیر میبیننــد .حســین
اربابی درباره ســرمایهگذاری خارجی
در ایــران در شــرایط تحریــم امریــکا
علیــه ایران به خبرنــگار مهر گفت :به

این موضوع تکیــه نکردهایم که حتماً
منتظــر ســرمایهگذار خارجی باشــیم
امــا تــاش میکنیــم کــه بســتههای
ســرمایه مشــترکی را داشــته باشیم تا
ســرمایهگذار نیــز راغب به انجــام کار
شــود .به هر حال ســرمایهگذار بخشی
از پولش را در ایران هزینه کرده اســت
پس برای منافع خودش هم که شــده
بهتــر میبیند که ســرمایهگذاری خود

را ادامــه دهــد .بســیاری از مباحث در
حوزه سرمایه گذاریهای خارجی این
اســت که نه آنها میتواننــد دل بکنند
و از ایــران برونــد و نــه ما گذاشــتهایم
آنهــا براحتــی برونــد .اربابــی تصریح
کــرد :واقعیت این اســت کــه منطقی
بهنظر میرسد ســرمایهگذاران اکنون
با شــدت و ســرعت بیشــتری کار خود
را انجــام دهند .چون کســی نمیداند

ســال آینده قیمتها چطور میشــود
شــاید اگــر ســرمایهگذاران پروژههــای
خــود را یــک ســال پیــش تمــام کرده
بودنــد بــا قیمت کمتــری پروژهشــان
بــه پایــان میرســید و اگــر امســال کار
را تمــام کننــد بــاز هــم بهتــر از ســال
بعــد خواهــد بــود .وی در ادامــه بیان
کــرد :بســیاری از ســرمایه گذاریهایی
کــه توســط بخــش خصوصــی انجــام

شــده ،شــریک خارجــی دارنــد .حــاال
یــا عیان هســتند و مــا میشناســیم یا
نه .بســیاری از این ســرمایهگذاران در
ایــران کار کردهانــد و هنــوز مشــارکت
آنها برنگشته است و شریک محسوب
میشــوند ماننــد ســرمایهگذاری در
هتلهای فرودگاهی یا آنهایی
کــه در بخش تجهیــزات کار
کردهاند.

وعده:

فرآیند انتخاب شهردار تهران امروز در شورا انجام میشود

 5نامزد برای صندلی بهشت
الهه زارعی
خبرنگار

عکس :شفقنا

آخرین امید اعضای شورای شهر تهران
و برخی چهرههــای اصالحطلب مبنی
بر ابقای محمدعلی افشــانی ،شــهردار
پایتخت عصر روز یکشــنبه با رأی منفی
بهارســتان نشــینها در کمیســیونهای
اجتماعــی و شــوراها ناامیــد شــد.
لشکرکشــیها و البیهــای قومیتــی هم
نتوانست نظر مجلسیها را برای ماندن
افشــانی تغییر دهــد و نمایندگان مردم
در خانــه ملت پشــت مخالفــان خود را
به خاک مالیدند .با وجود تالش دولت
بــرای حرکــت بــه ســمت جوانگرایــی،
برخی همچنــان تــاش میکردند نظر
نماینــدگان را بــرای ماندگاری افشــانی
بــا خــود همســو کننــد ،امــا پارلمانیها
برای اســتقبال از جوانگرایی و اســتفاده
از تجربههــای جدیــد در پســتهای
مدیریتــی عــزم خــود را جــزم کردنــد
و بــه طــرح استفســاریه تبصــره یــک
اصــاح قانــون ممنوعیــت بهکارگیــری
بازنشستگان رأی مخالف دادند.
ایــن طــرح کــه روز یکشــنبه در
کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس
مــورد بررســی قــرار گرفت بــا مخالفت
اکثریت اعضا مواجه شد و رفتن افشانی
از بهشــت را بــه قطعیــت رســاند .زهرا
ساعی ،سخنگوی کمیســیون اجتماعی
مجلــس در ایــن بــاره گفــت :اعضــای
کمیســیون بــا استفســاریه مســتثنی
شــدن شــهردار تهــران از قانــون منع به
کارگیری بازنشســتگان موافقت نکردند
چراکــه معتقــد بودند شــخصی کــه در
سیســتم اداری بازنشســته اعــام شــده

نبایــد در پســتهای مدیریــت اجرایــی
هــم مشــغول بــهکار باشــد .وی افــزود:
ایــن موضوع مرتبط به نهاد یا ســازمان
خاصی نیست بلکه در راستای چرخش
مدیریتــی و رعایــت عدالــت و حرکــت
بــه ســمت جوانگرایــی بایــد اجرایــی
شــود به همیــن دلیل اکثر اعضــا به این
استفســاریه رأی منفی دادنــد .بنابراین
شهردار پایتخت  26آبان با تمام ضرب
و زورهایــی که برای ابقایش انجام شــد
باید از بهشت خداحافظی کند.
نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی
مجلــس پــس از اعالم نظــر قطعی این
کمیســیون هــم در توئیتر نوشــت« :رأی
قاطع کمیســیون اجتماعی در مخالفت
با طــرح استفســاریه تبصره یــک قانون
منــع بهکارگیــری بازنشســتگان ،دفاع از
نهاد مقدس قانون و حفظ اعتبار و شأن
مجلس بود .اجر خادمان مردم ازجمله

برادرمــان آقــای محمدعلــی افشــانی
محفوظ است و قطعاً کشور از تجربیات
ارزنده این مدیر توانمند استفاده خواهد
کرد ».بر اساس اظهارات برخی چهرهها،
تالشهــا برای ابقای شــهردار  59ســاله
تــا واپســین لحظــات هــم ادامه داشــته
تــا جایی که محمــود صادقــی ،نماینده
مــردم تهــران در مجلــس در واکنــش
بــه این رفتارهــای زشــت در توئیتر خود
نوشت« :از ظهر امروز شاهد صحنههای
عجیب و زنندهای در راهروهای مجلس
هستیم ،نوعی لشکرکشی خویشاوندی و
قومیتی برای البی بــا نمایندگان جهت
اســتثنای شــهردار تهــران از قانــون منع
بهکارگیــری بازنشســتگان!» ،اما باالخره
بــا تمــام امــا و اگرهــای موجــود در ایــن
مورد وضعیت شهر تهران از بالتکلیفی
تــا حدودی خارج شــد و وارد فاز انتخاب
شهردار جدید میشود.

علی اعطا ،ســخنگوی شــورای شــهر
تهــران هــم بعــد از مشــخص شــدن
وضعیت افشــانی از ازســرگیری فرآیند
انتخــاب شــهردار جدیــد تهــران از روز
سهشــنبه 15 ،آبــان خبــر داد .تعییــن
وضعیت شــهردار شوراییها را بار دیگر
وارد چالــش انتخــاب مدیریت شــهری
کــرده چراکــه اعضــای شــورا تــا آخرین
لحظــه امیــد داشــتند ورق به نفعشــان
برگردد و دومین شــهردار انتخابیشــان
ابقــا شــود ،اما اعــام نظر کمیســیونها
طــی روز گذشــته تیــر خالصــی را زد و
شــورا باید طبــق وعــدهای کــه داده این
بار شــهردار پایتخــت را در مــدت زمان
کوتاه تری نســبت بــه دوره قبل انتخاب
کنند .در همین راســتا مرتضــی الویری،
ضمن شفافســازی در مــورد رأی خود
بــه افشــانی در توئیتــر نوشــت« :امــروز
درکمیسیون شوراهای مجلس گفتم :با

سخنگوی وزارت بهداشت:

نگران کاهش مصرف لبنیات مردم هستیم

عکس :دکتر سالم

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت:
 90درصــد مردم کشــور کمتــر از حد نیاز
کلســیم دریافــتمیکنند و بــا توجه به
افزایش شــدید قیمت لبنیــات ،از همه
کســانی کــه در زنجیــره تولیــد و عرضــه
لبنیــات نقش دارند ،درخواســت داریم
کــه به تأمیــن لبنیــات و تعییــن قیمت
مناسب این فرآوردهها توجه کنند.
بهگــزارش ایرنــا ،ایــرج حریرچــی
اظهــار داشــت :امــروزه میــزان مصرف
ســرانه شــیر و فرآوردههای لبنی یکیاز
شــاخصهای مهم توســعه اقتصادی-
اجتماعی اســت .افزایش رشــد ،ارتقای
هــوش و قدرت فراگیــری ،افزایش توان
کاری ،افزایش طولعمر و پیشــگیری از
کار افتادگی زودهنگام از مزایای مصرف
روزانه شیر ولبنیات است.
وی افزود :با وجــود اینکه حدود 60
درصــد مردم کشــور مــا چاق یــا دارای
اضافه وزن هســتند و مصرف غذاهای
چرب و شــور نظیــرفســتفودها و نیز
مواد مضر شــیرین نظیر نوشــابهها در
کشور شایع است ،مصرف سرانه شیر و
فرآوردههای آن در کشور ما  190گرم در
روز است که از مقدار توصیه شده (250
گرم) کمتر اســت .بررســیهای علمی
حاکــی از آن اســت کــه  40درصد زنان
بالــغ و  35درصد مــردان بالغ کاهش
تراکــم اســتخوان دارنــد و حداقــل 2.2
میلیــون نفر از مردم کشــور دچار پوکی
اســتخوان هســتند .ســخنگوی وزارت
بهداشــت گفــت :بــا توجه بــه افزایش
قیمت شــدید شــیر و لبنیــات در مدت
اخیر ،ما از همه کســانی کــه در زنجیره
تولیــد و عرضــه شــیر ولبنیــات نقــش
دارنــد ،درخواســت داریم کــه عالوه بر
نقــش اقتصــادی بــه مســئولیتهای
اجتماعــی خــود هــم در تأمین شــیر و
لبنیــات برای مــردمعزیز کشــورمان و
تعییــن قیمــت ایــن فرآوردههــا توجه
جدی کنند.

ëëماجرای سیب زمینی آلوده
ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره
ماجــرای ســیب زمینــی آلــوده در یکــی
از اســتانها نیــز بیــان کــرد :محصوالت
کشاورزی اصلی مردم کهشامل  15قلم
میــو ه اصلــی مثــل ســیب و پرتقــال و
ســبزیجات برگی و ســیب زمینــی و پیاز
اســت بررســی شــده و اگر آلودگی وجود
داشــتهباشد ،گزارش میشــود .در حال
حاضــر بهدنبال کددار کــردن مزارع نیز
هســتیم .برخی خبرهای منفــی درباره
ســیب زمینــی آلــوده و وجــودوایتکس
در شــیر و آلودگــی مــرغ و غیــره ،کمکی
نمیکنــد .اکثــر اســتانداردهای کشــور
در کیفیــت مــواد غذایی به ســختگیری
اتحادیــه اروپا وحتی شــدیدتر اســت .با
این حال با متخلفان برخورد میشــود،
اما بهتر است اخبار منفی ترویج نشود .
 40ëëدرصد تختهای بیمارســتانهای
خصوصی خالی است
معــاون وزیر بهداشــت گفــت :بخش
عمدهایازخدماتتوسطبیمارستانهای
خصوصی ارائه میشود ،اما درصد باالیی
از خدمــات بســتری نیســت . 40درصــد
تختهــای ایــن بیمارســتانها در حــال
حاضــر خالی اســت کــه دلیل اصلــی این
موضوع عــدم توانایی مــردم برای تأمین
هزینههایمربوطهاست.

ëëکمبود برخی اقالم مصرفی پزشکی
حریرچــی دربــاره کمبود دســتکش
التکــس ،چســب و آنژیوکــت در
بیمارستانها نیز اظهارداشت :شرایطی
کــه تحریم به وجود آورده به این شــکل
نیست که بگوییم صفر یا بیتأثیر است.
اوالً تحریمهــای خارجــی و مشــکالت
داخلــی وجود دارد .طی چنــد ماه اولیه
بعــد از اعــام تحریمها توســط امریکا،
مشــکالت قابل توجهی وجود داشــت و
برخــی واردکننــدگانو تولیدکننــدگان،
همراهــی الزم را در زمینــه دارو و
تجهیزات پزشــکی و ملزومات مصرفی
نداشــتند .وی افزود :اکثر تولیدکنندگان
دارو و تجهیــزات پزشــکی و ملزومــات
مصرفی همکاری بسیار خوبی را در این
زمینه انجام دادند .بعد ازشــوک اولیه،
در اکثــر کاالها به حد طبیعی رســیدیم.
حــد طبیعی یعنــی اینکه برخــی اقالم
دارویی ممکن اســت دچار کمبود شود.
درخواســتمــا ایــن اســت که بــا وجود
تشــدید جــو روانــی دشــمن ،مــردم از
نگهــداری دارو خــودداری کننــد .برخی
ملزومات مصرفی به اندازه مصرفسه
ماه توزیع میشود ،اما در عرض پنج روز
تمام میشــود .بخشــی از ایــن موضوع
ممکن اســت به خاطر تقلــب و قاچاق
باشــد ،اما ازطرفی برخی افراد اقدام به

ذخیرهسازی میکنند. سخنگوی وزارت
بهداشــت ادامــه داد :مــردم مطمئــن
باشند در شــرایط فعلی تغییر جدیدی
رخ نمیدهــد و امریــکا نمیتواند بیش
از این به مافشــار وارد کند .شرایط کشور
کامالً با ثبات اســت و وابســتگی به مواد
اولیه دارویی به  33درصد کاهش یافته
و روز به روز اینموضوع بهتر میشود .
ëëممنوعیــت صــادرات دارو و
تجهیزات پزشکی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
حریرچی دربــار ه اظهاراتــی مبنی بر
خروج داروهای شیمی درمانی از شمول
بیمــه ،گفت :بــه طــور شــفاف میگویم
وزارت بهداشــت مطابــق قانــون عمــل
میکنــد .طبــق قانــون و سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتی و مصوبــات مجلس،
داروی تولیــد داخلــی کــه کیفیتش مورد
تایید اســت ،زمانی که وارد بازار میشود،
واردات داروهای مشــابه خارجی آن باید
بــه حداقــل و صفــر برســد .بیمههــا هم
وقتی که داروی داخلی مورد تایید مراجع
علمــی وجــود دارد ،آن را تحت پوشــش
قــرار میدهنــد .متاســفانه در برخــی از
مــوارد برخــی از مــردم تصــور اشــتباهی
دارند و فکر میکنند داروی خارجی بهتر
از داروی داخلی است .این در حالی است
کــه برخــی داروهــای خارجــی حتــی اگر
مهر اروپایی هم خورده باشــند ،ســاخت
کشــورهای درجه دوم و سوم است که به
دلیــل برخــی از مالحظــات نمیتوانیم
اسم آنها را بیاوریم ،اما سطحشان اصال
با کشور ما قابل مقایسه نیست.
ëëممنوعیتتبلیغدارو
حریرچی در پاسخ به ســؤالی درباره
تبلیــغ برخــی داروهــا گفت :تبلیــغ دارو
ممنوع اســت .در برخی موارد مشــاهده
میشــود که بعضیتولیدکننــدگان دارو
از روشهــای رپورتــاژ آگهــی اســتفاده
میکنند .از طرفی تبلیغ برخی داروها در
شبکههای ماهوارهای نیز انجام میشود
که به ذینفعان داخلی تذکر میدهیم.

اینکه به آقای افشــانی رأی نداده بودم،
از اهمیــت ثبــات مدیریــت شــهری و
اختیارات شوراها دفاع میکنم .باتوجه
به تصمیم امروز کمیسیونهای مجلس
شــهردار تهــران را بــا بررســی دقیــق و
قبــل از موعــد قانــون منــع بهکارگیــری
بازنشستگان انتخاب خواهیم کرد».
در حالــی کــه اعضای شــورای شــهر
تهــران اعــام  5گزینــه نهایــی تصــدی
شــهرداری تهران را به تعویــق انداخته
بود ،اما ناگفته پیداســت کــدام گزینهها
از اقبال خوبی در فهرست 30نفرهشــان
برخــوردار هســتند و شــانس ورود بــه
مرحلــه بعــدی انتخــاب شــهردار را
دارند .شنیدهها حاکی از آن است که در
فهرســت  5نفره مورد توافق شوراییها
نــام عبــاس آخونــدی ،پیــروز حناچی،
علی اوســط هاشــمی ،کامــل تقوینژاد
و محســن هاشمی میدرخشــد .اگرچه
کــه حضــور پســر آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی همچنــان بــا امــا و اگرهایی
همــراه اســت ،امــا وی کــه بارهــا تمایل
خــود را برای تصدی پســت شــهرداری
ابراز داشــته گفته اســت بــا نظر اعضای
شورا در لیســت خواهم بود و ۴سال هم
تا بازنشستگی وقت دارم .همچنین وی
اشــاره کرده اســت بر اســاس اســتعالم

دریافتــی از ســازمان امــور اســتخدامی
دربــاره بازنشســتگی کاندیداهــا ،اکثــراً
بیــش از  ۳ســال فرصــت دارنــد و خود
بنــده نیز تا بازنشســتگی  4ســال فاصله
دارم .رئیــس شــورای شــهر تهــران کــه
چندیــن بار عالقه خــود را برای جلوس
بــر صندلــی شــهرداری تهــران نشــان
داده ،امــا تاکنــون موفــق بــه جلب نظر
برخــی از اعضای شــورا درباره شــهردار
شــدنش نشــده و باید صبر کرد و دید با
وجــود حمایــت برخــی از چهرههــا این
بــار میتوانــد بــه بهشــت وارد شــود یــا
خیر! مجتبی بدیعی ،عضو ارشد حزب
اتحاد ،راهکار شــهردار شدن هاشمی را
نظرسنجی عمومی میداند و در همین
خصوص گفته اســت اگر مردم نســبت
به خروج محسن هاشــمی از شورا برای
شهردار شــدن نظر مثبتی داشته باشند
همه موظف به تمکین آن خواهیم بود.
قاسم میرزایی نیکو ،عضو کمیسیون
امور داخلی و شوراهای مجلس شورای
اســامی هم گفته اســت شــورای شــهر
باید با اســتفاده از ظرفیت نیروی جوان
و نخبه کشور به یک گزینه مناسب برای
اداره پایتخت برســد و در ایــن رابطه به
سفارش هیچ حزب و گروهی هم توجه
نکند.
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سررسید قائممقامســابقمعاونتخدماتشــهریوسرپرســتســازمان
مدیریت پســماند شــهرداری تهران در اســفند ماه 2ســال پیش در
مراسمبازدیدخبرنگارانازمرکزبازیافتآرادکوهوعدهدادهبودکه
بزودیقــراردادراهاندازیکارخانهتولیدانرژیباظرفیتســوخت
3هزار و 200تن و تولید روزانه50مگاوات برق بسته میشود .منصور
باقرصاددرتکمیلاظهاراتشهمتأکیدکردهبودکهکارشناسیهای
الزم انجام شده و قراردادها امضا میشــود .اگر آن زمان توافقهای
برابرباوعدهایکهدادهشده،انجاممیگرفت،باتوجهبهاستاندارد
ساختهرزبالهسوزکهمعموالً 2سالدرنظرگرفتهمیشود،امسال
بایدشاهدافتتاحدومینزبالهسوزتهرانباشیم.اماآنطورکهپشت
پردههاحکایتدارد،نهتنهاخبریازعقدقراردادهانیست،کهظاهراً
 5شرکتخارجیکهبرایساخت 2زبالهسوزاعالمآمادگیکردهو
پیشنهاداتشانراهمارائهدادهبودند،پاپسکشیدهاند.
تهــران هماکنون تنها یک زباله ســوز در کهریزک دارد که در
پیــــــگیری:
روز  200تــن زباله و  3مگاوات برق بازیافت و تولید میکند،
درحالــی کــه راهاندازی دو زباله ســوز جدید هر یک با ظرفیت هــزار و  600تن
میتواند روزانه  100مگاوات برق ،نصیب تهران نشینها کند .نیازسنجیهایی
که طی چند سال اخیر درباره زبالههای تولیدی در تهران صورت گرفته است،
نشان میدهد ما در تهران به دو زباله سوز جدید هر کدام با ظرفیت یک هزار
و  600تنی نیاز داریم که روی هم رفته به  3هزار و  200تن میرسد .مکان این
دو زباله سوز هم در آراد کوه پیشبینی شده است.
شــهرام فیروزی ،مشــاور عالی ســازمان مدیریت پســماند با
نتیـــــجـــه:
بیــان اینکه براســاس آخرین آمــار ،در تهــران روزانــه  9هزار
تن زبال ه تر و خشــک تولید میشــود ،به «ایران»میگوید :ما در سال  ،96آگهی
جذب ســرمایه گذار را منتشــر کردیم و اتفاقاً  5شــرکت خارجی از جمله چین
اعــام آمادگی کردند ،اما متأســفانه با توجه به وضعیت بازارعقب کشــیدند،
البته شــهرداری تهران در دوره مدیریت جدید تالشهای زیادی انجام داده و
درصدد است تا این موضوع را حتماً به سرانجام برساند.

تولید  67درصد داروهای ایرانی
با مواد اولیه داخلی

سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت :نسبت تولیدات دارویی کشور
کــه مــواد اولیه و مؤثره آن ،تولید ملی اســت افزایش چشــمگیری
خبــــر یافته و در راستای اقتصاد مقاومتی با رشد افزون بر  24درصد ،به
 67درصد از کل داروی تولیدی کشــور در ماههای اخیر رســیده اســت .بهگزارش ایرنا،
کیانوش جهانپور افزود :این اطالعات بر اساس آخرین آمارها و برآوردهای دبیرخانه
سندیکایموادمؤثرهداروییوباوجودمشکالت،تهدیدهاوتحریمهایاعمالشدهدر
ماههای اخیر به دست آمده است .وی خاطرنشان کرد :آمار استخراجی قبل ،مربوط
به برآوردهای ســال  ١٣٩٥بوده که حداقل ماده اولیــه  54درصد داروهای تولیدی در
داخــل ،تولید ملی بود اما در آخرین آمارها ،ســهم مــواد اولیه و مؤثره ایرانی در تولید
دارو به  67درصد رسیده است که در نوع خود یک رکورد کم نظیر به شمار میآید.

