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 40درصد بیکاران باالی  20سال فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

دبیــر ســتاد نقشــه جامــع علمــی
کشــور گفــت ۴۰ :درصــد بیــکاران
بــاالی  ۲۰ســال را فــارغ التحصیــان
دانشگاهی تشکیل میدهند.
بــه گزارش مهر ،منصــور کبگانیان
در حاشــیه جلســه ســتاد نقشه جامع
علمــی کشــور در جمــع خبرنــگاران
گفــت :جلســه ســتاد بــا حضــور
اعضــای شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی برگزار شــد و در ابتدای

جلســه از زحمــات مخبــر دزفولــی
بــه عنــوان دبیــر ســابق شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی تشــکر شــد و دکتــر
مخبــر قول دادنــد که به عنــوان عضو
فعال ستاد نقشــه جامع علمی کشور
در جلسات حضور داشته باشند که در
جلسه دیروز نیز شرکت کردند.
وی افــزود :در ادامــه ایــن جلســه
گــزارش اشــتغال فــارغ التحصیــان
ارائــه شــد و بــا تکمیل ایــن گزارش ها

انتهای مباحث مربوطه را داشتیم .به
ایــن ترتیب گزارشهای مــا در ارتباط
با فارغ التحصیالن کامل میشــود و از
طرف مرکز همکاریهای پیشــرفت و
تحول ریاســت جمهوری نیز گزارشــی
در ایــن خصــوص ارائــه شــد کــه در
ایــن گــزارش اعــداد و ارقــام مربــوط
به اشــتغال فــارغ التحصیــان را ارائه
کردند.
دبیــر ســتاد نقشــه جامــع علمــی

کشــور خاطرنشــان کــرد :براســاس
ارائــه این نهــاد ۲۲ ،درصــد جمعیت
بــاالی  ۲۰ســال کشــور را جمعیــت
فــارغ التحصیــان دانشــگاهی
اشــغال میکننــد .در صورتــی کــه ۴۰
درصــد بیــکاری بــاالی  ۲۰ســال را
فــارغ التحصیــان دانشــگاهی دارند.
نســبتها نســبت باالیــی اســت و
اعدادی که اصالح شده نسبت به آمار
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این

بود که نرخ بیکاری فــارغ التحصیالن
 18/5درصد اســت که باالی متوســط
بیکاری کشور است و باید در مورد این
آسیب فکری شود .هم راستایی شغل
و رشــته دانش آموختــگان نیز در این
آمار بیکاری تأثیر داشــته و بســیاری از
فارغ التحصیالن دانشــگاهها هســتند
کــه بــه دلیل هــم راســتا نبودن رشــته
تحصیلی و شــغل آنهــا علت بیکاری
افزایش یافته است.

گزارش «ایران» از سهم نامتوازن صدور پروانههای ساختمانی در مناطق مختلف تهران

درآمد مناطق شهر را پیشخور کردهاند
حمیده امینیفرد
خبرنگار

عکس :ایسنا

«مناطــق بزرگترین مراکز کســب درآمد
بــرای شــهرداری تهــران هســتند ».ایــن
بخشــی از گفتههــای پیــروز حناچــی،
شهردار تهران است که ارتباط مستقیمی
با وابستگی «بیش از  75درصدی درآمد
شــهرداری بــه عوارض ســاخت و ســاز و
صدور پروانه» دارد .جالب اینکه در یکی
از مناطق تهران 70 ،درصد درآمد آنها از
ایــن محل ،مربوط به تخلفات اســت! با
اینهمه باید گفت همــه مناطق در این
درآمدزایی سهم یکسانی ندارند .برخی
مناطق همچون مناطق شــمالی تهران،
بــار بیشــتری بــه دوش میکشــند و در
مقابل مناطق پهنــه جنوبی ،متقاضیان
کمتری برای سرمایهگذاری دارند! نتیجه
آنکه جمعیت تهــران در برخی مناطق
متراکمتر و در هم تنیده است و در نقاط
دیگر ،خالی از سکنه! مسأله البته روشن
اســت ،ســرمایهگذار به ســمتی مــیرود
که ســودآور باشــد و در مقابل شــهرداری
هم به نقاطی پروانــه میدهد که درآمد
کســب کنــد! امســال منطقــه  ،5بــا 14/2
درصــد بیشــترین ســهم را در معامالت
مسکن داشته و جالب اینکه منطقه یک
با متوســط قیمت  21میلیون و  800هزار
تومــان ،باالترین رشــد قیمتــی را در بین
مناطق تهران پشــت ســر گذاشته است!
کمترین قیمــت با 4میلیــون و  200هزار
تومان بــه منطقه 12اختصــاص دارد که
اتفاقــاً امســال کمتریــن ســهم را هم در
صــدور پروانــه به خــود اختصــاص داده
است!
ëëصــدور پروانه یعنــی درآمدزایــی برای
شهرداری!
«هرجــا تقاضایی باشــد ،شــهرداری
هــم پروانــه میدهــد .امــا اســاس کار بر
مبنای طرح تفصیلی هر منطقه اســت.
کاربریهــا و میزان تراکم هم مشــخص
اســت ،بنابرایــن وقتی افراد درخواســت
میدهنــد ،شــهرداری برمبنــای همیــن
طرح ،پروانه میدهد و ســقف جمعیتی
هــم بــرای آن دیــده شــده اســت ».علی
نوذرپور ،شــهردار منطقه  22و کارشناس
شــهری با بیــان ایــن مطلب ،بــه میزان
جمعیت تهــران در طرح جامع مصوب
ســال  86اشــاره کــرده و بــه «ایــران»
میگویــد :در این طرح  8میلیــون و 700
هزار نفر جمعیت برای تهران پیشبینی

در بودجه  98از درآمدهای صدور پروان ه استفاده نمی کنیم

شــهردار تهران گفت :در بودجه  98از
درآمدهایحاصلازصدورپروانههای
بــــرش
ســاختمانی برای حل مشکالت مالی
شهر اســتفاده نخواهیم کرد ،چرا که اتکای شهرداری به این
نــوع درآمد مانند اتکای دولت به فروش نفت اســت .پیروز
به گفته او ،این مشکل فقط در تهران
حــل نمیشــود .هماکنــون شــهرهای
پیرامونــی مثــل قــدس ،اسالمشــهر و
اکبرآباد رشد باالی  60-50درصد داشته
و هالــهای تشــکیل دادهانــد کــه عمدتــاً
مهاجــر و کارگــر هســتند .بنابرایــن طرح
آمایش سرزمین در کشور باید تهیه شود.
چــون شــهرداری نمیتوانــد جمعیــت
را پــس بزند .متأســفانه ســکونتگاههای
غیر رســمی در داخل بافت کالنشــهرها
ایجــاد شــدهاند و ما با پدیده بدمســکنی
مواجهیــم و نمیتوانیــم از شــهرداری
بخواهیم که اجازه ساخت ندهد!
ëëصــدور پروانــه؛ بیشــترین منطقــه ،15
کمترینمنطقه12
مهنــدس رضــا عباســی ،مدیــرکل
تدویــن ضوابط ،نظــارت و صــدور پروانه
شــهرداری تهــران در ایــن باره بــه تعداد
پروانههایــی کــه در  9ماهــه اول امســال
صــادر شــده ،اشــاره کــرده و بــه «ایــران»
میگویــد :در ایــن  9مــاه 8 ،هــزار و 271
پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به
سال گذشته  15درصد رشد داشته است.
بر خالف آنچه که اعالم شود ،او بیشترین
تعــداد صدور پروانه را متعلق به منطقه
 15و امالک تجمیعی میداند و میگوید:

حناچــی در چهارمین جلســه شــورای معاونین شــهرداری
تهران تأکید کرد :در این راســتا ،ضروری است تا گزارشهای
حــوزه برنامــه و بودجه از بودجه ســال آینده با مســتندات و
آمارهای عملیاتی تمامی معاونتها تطبیق داده شود و به
شکل دقیق و واقعبینانه مورد بررسی قرار بگیرد.

در مقابــل منطقــه  12بــه علت وســعت
کــم ،پایینتریــن تعــداد صــدور پروانه را
داشته است .او اما تأکید میکند که امسال
هیــچ پروانهای برای مالها صادر نشــده
اســت! و در بافت فرســوده نیز منطقه 10
پیشــگام بوده اســت .چه میزان درآمد از
صدور ایــن پروانهها به جیب شــهرداری
مــیرود؟ عباســی بــه ایــن ســؤال جواب
روشــنی نمیدهــد .او تنها بــه افزایش 10
درصــدی طی هــر ســال اشــاره میکند و
میگوید که عوارض ساختمانی همچنان
بر مبنای ســال  93محاســبه میشــود .او
معتقد اســت که در ماههای پایانی سال،
تقاضــا افزایــش مییابــد ،امــا نوســانات
شــدید بازار هم موجب افزایش تقاضای
ســاخت در طــول ســال شــد .عباســی در
پاسخ به این سؤال که کدام مناطق تهران
همچنان مستعد ســاخت و ساز هستند،
امــا از برنامــه عقــب ماندهانــد ،بــه پهنه
جنوبی تهران اشاره میکند .او البته درباره
ســقف مجاز ساخت و ســاز در هر منطقه
اینطــور میگویــد :اگــر تخلفــی صــورت
بگیرد ،چنانچه قابل طرح در کمیســیون
داخلی نباشــد ،بــرای تعییــن تکلیف به
یرود.
کمیسیونهای ماده  100م 
آیــا تهــران از ســاخت و ســاز اشــباع

نشده اســت؟ عباسی میگوید« :با توجه
بــه امکانات و زیرســاختهای عمومی و
خدماتی ،از نظر جمعیتپذیری تا سال
 1400در شــرف اشباع اســت ،اما از لحاظ
توســعه پایــدار ،بازآفرینــی ،بازســازی و
نوزایی کماکان باید ســاخت و ساز انجام
شــود ».دکتــر حیــدر جهانبخــش ،نایب
رئیساسبقنظاممهندسیاستانتهران
در ایــن زمینــه البته نظر دیگــری دارد .او
معتقــد اســت اگرچه صــدور پروانههای
ســاختمانی کاهــش یافتــه ،امــا ایــن به
معنی توقف سیاستهای توسعه کمی
تهــران نیســت .به گفتــه این کارشــناس
شهری ،بخشی از این موضوع به رویکرد
مدیریت جدید شــهری برمیگردد و اما
مســأله اصلی ،افزایش قیمتها در بازار
مســکن اســت که روی این فرآینــد تأثیر
گذاشــته اســت! بنابرایــن اگــر وضعیت
اقتصادی به قبل برگردد ،دوباره توسعه
کمی افزایش مییابد.
وی بــا تأکید بر اینکــه در حال حاضر
هــر فــردی میتواند تقاضــای تخریب یا
نوسازیبدهدوسیاستمحدودکنندهای
وجــود نــدارد ،بــه «ایــران» میگویــد:
درحالیکه حدود یک دهه پیش قرار بود
تا صدور پروانه با نگاه آمایش ســرزمین

تنظیــم شــود ،امــا ایــن کار انجام نشــد و
حــاال شــلوغی نامتــوازن و انواع و اقســام
آلودگیهــای زیســت محیطــی نشــان
میدهــد که ما نتوانســتیم این وضعیت
را مهار کنیم.
جهانبخش ادامه میدهد :براســاس
پیشــنهادی کــه به شــهرداری ارائــه داده
بــودم ،مــا بایــد در حــوزه ســاخت وســاز
دو سیاســت را اعمــال میکردیــم؛
نخســت دربــاره ســاختمانهای درحال
بهرهبــرداری و دوم ســاختمانهای
تخریــب شــده! در مــورد اول بایــد
کیفیســازی ســاختمان مورد توجه قرار
گیــرد .یعنی باید بعــد از پایــان کار برای
هر ســاختمان یــک پروانه بهرهبــرداری
صــادر کنیــم .ایــن قانــون مصوب ســال
 1335است که متأسفانه تاکنون اجرایی
نشــده اســت .البتــه زیرســاخت قانونــی
دارد ،امــا االن فقط بیمارســتانهایی که
زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند باید
بعد از اخذ پایان کار ،پروانه بهرهبرداری
مدتدار بگیرنــد ! بدین صورت که بعد
از یک مدت مشخص مثالً  5ساله ،نظام
مهندسی و شــهرداری باید ساختمان را
از نظــر شــاخص ایمنی  ،تغییــر کاربری
و مصرف انرژی بررســی کــرده و پروانه را
تمدید کننــد .وی درباره ســاختمانهای
درحــال ســاخت هــم اینطــور توضیــح
میدهد :این ساختمانها هنگام ساخت
باید از ســوی نظام مهندسی کنترل شده
و در نهایت پایان کار صادر شــود ،اما این
اتفاق هم نمیافتد.
جهانبخش بــا انتقاد از صــدور مازاد
پروانــه در مناطــق شــمالی تهــران و
افزایــش  5برابری قیمت در این مناطق
میگویــد 10 :ســال پیــش مطالعاتــی بــا
عنوان «تعادل بخشــی به توســعه کمی
و کیفــی» در شــهرداری انجــام شــد کــه
هیچ گاه هم از آنها اســتفاده نشد.ما این
تعادل بخشی را انجام ندادیم .بههمین
علــت برخی مناطــق متراکــم و بعضی
دیگــر خلوت ترنــد .درحالیکــه در طرح
جامع و تفصیلی توسعه هر منطقه دیده
شده است .متأسفانه پول در تهران همه
چیز را مشــخص میکنــد و هرجا که پول
باشــد ،ســرمایهها هــم به همان ســمت
میرود .حتی معیار شــهردار نمونه هم،
درآمدزایی اســت همین موجب شده تا
شهر پیشخور شده و برای فروش رقابت
ایجاد شود ،درحالیکه این درآمد باید در
طول سال بهدست بیاید.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برنام ه اخیر
شــهرداری تهــران مبنی بر دریافــت عوارض از مــردم برای تــردد در معابر
شــهری گفــت :اینکــه میگویند ایــن کار برای کاهــش ترافیک خوب اســت،
صحــت نــدارد و مســئوالن شــهری که ایــن موضوعــات را مطــرح میکنند،
فقط به فکر دریافت پول بیشــتر از مردم هســتند .حمیدرضا کاظمی درباره
تصویب بند  ۵ماده  ۵۴برنامه پنج ســاله ســوم توسعه شهری مبنی بر الزام
شــهرداری به تدوین لوایح نظام قیمتگذاری اســتفاده از معابر شــهری به
ایلنا گفت :وظیفه شــهرداری خدمترسانی به مردم برای افزایش آسایش
آنان است و احداث و ساماندهی بزرگراهها و معابر شهری هم وظیفه ذاتی
شهرداری است و نباید بابت آن از مردم پول دریافت کند.

پیشنهاد افزایش  ۲۰درصدی
نرخ طرح ترافیک در سال آینده

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در پاسخ به این
پرســش که برخی از شهروندان معترض هســتند که از آنها عوارض ورود به
محــدوده زوج و فرد دریافت میشــود ،به فارس گفــت :دریافت عوارض در
محدوده زوج و فرد غیرقانونی است و مصوبه شورا را در این زمینه ندارد.
وی گفت :شــهرداری پیشــنهاداتی برای محدوده طرح ترافیک داشــت،
همچنیــن افزایش حــدوداً  20درصدی نرخهــا در این محدوده را پیشــنهاد
داده اســت و قــرار اســت روز یکشــنبه ایــن موضــوع در کمیســیون عمــران
شــورای شهر بررسی شــود .علیخانی درباره حذف طرح ترافیک خبرنگاران
هــم گفت :طرح حذف نمیشــود .در الیحه نیز ســهمیه خبرنــگاران آمده و
افزایش قیمتی همانند سایرین برای آن دیده شده است.

سککوک با محصوالت برات الکترونیک و ژا،
برگزیده جشنواره محصول نوآور ایرانی

ســامانه ملی ســککوک بــا دو محصــول بــرات الکترونیک و ژتــون پرداخت
الکترونیک ژا ،در جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی برگزیده شد.
ایــن جشــنواره از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
و دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا هــدف تجلیــل از تالشــگران نــوآور ایرانــی و
شناســایی ،ارزیابــی و تعیین برترینهای نوآوری برگزار شــد که در این میان
ســامانه ملی ســککوک بــا دو محصــول بــرات الکترونیک و ژتــون پرداخت
الکترونیــک ژا ،با لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی و گواهینامه اهتمام
نوآوری را به دســت آورد .در این جشــنواره  615محصول شناســایی و مورد
ارزیابــی قرار گرفتند که  23محصول بــا دریافت لوح زرین نوآوری محصول
برتر ایرانی و  4محصول با دریافت گواهینامه اهتمام نوآوری محصول برتر
ایرانی در ســال  ،1397شــناخته شدند و شرکت توســعه تجارت الکترونیک
نگین توســن بــا دو محصول بــرات الکترونیک و ژتون پرداخــت الکترونیک
ژا در قالب ســامانه ملی ســککوک جزو برگزیدگان نهایی این جشنواره ملی
بودنــد .هدف از این جشــنواره ،معرفــی و تقدیر از این تالشــگران صنعت و
کســب و کار اســت که میتواند زمینه توســعه صادراتی و کســب درآمدهای
ارزی از بازارهــای بینالمللــی را فراهم کند .گفتنی اســت بــرات الکترونیک
ســامانه ملی ســککوک با دریافت لوح زرین نوآوری محصــول برتر ایرانی و
ابــزار پرداخت الکترونیک ژا با دریافــت گواهینامه اهتمام نوآوری محصول
نوآور برتر ایرانی ،بهدلیل متفاوت بودن در تجارت الکترونیک ،از برگزیدگان
سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی بودند.

بازار تجهیزات ایمنی در دست تولیدات داخلی

رئیس سازمان غذا و دارو:

تالش میکنیم گران شدن دارو فشار زیادی به مردم وارد نکند
برنامههایی برای سال آینده در دستور
کار داریــم .بهعنــوان رئیــس ســازمان
معتقــدم بایــد داروی باکیفیــت برای
مــردم تهیــه کنیم؛ فــارغ از اینکــه این
دارو تولیدی و یا وارداتی باشد ،با توجه
به تجربــهای که در صنعــت دارو دارم
تحقــق ایــن مهــم راهی بجــز صنعت
نــدارد ،صنعــت ابــزاری بــرای تأمیــن
داروی مــورد نیاز مردم اســت و باید از
آن حمایت و مراقبت کنیم.
پیرصالحــی با قدردانــی از مدیرکل
داروی ســازمان برای تــاش در بهبود
شرایط تأمین دارو ،تأکید کرد :نباید در
تأمین داروهای روتین اشکالی رخ دهد
تــا مجبــور بــه واردات نشــویم؛ چراکــه
نــوع وارداتــی ایــن داروها نــه کیفیت و
نــه قیمــت مناســبتری دارد ،از ایــن
نظر صنعــت قطعاً جــزو اولویتهای
ما خواهد بود و برنامه این اســت که به
تسهیل روند صنعت کمک کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم برنامهریزی
بــرای تأمیــن داروهــا ،عنــوان کــرد :از
سندیکا میخواهم که پیشنهادی برای
بهتر شدن روند ،اصالح و تسهیل امور
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سرپرســت وزارت بهداشت گفت:
تالش میکنیم تا بهار ســال آینده
نیم نگاه
در پنــج اســتان کشــور سیســتم
ارجاع ،پزشــکی خانواده و پرونده الکترونیکی ســامت
را مســتقر کنیــم .به گزارش ایســنا ،دکتر ســعید نمکی
در حاشــیه جلسه دیروز هیأت دولت با اشاره به اینکه
بشدت دنبال ادامه اجرای تحول نظام سالمت با نگاه
جدیــد اقتصــادی هســتیم ،گفــت :همچنیــن در حــال
اقــدام برای اســتقرار سیســتم ارجاع ،پزشــکی خانواده
ارائه دهند.
وی در مــورد تفویــض اختیــار
قیمتگــذاری داروهــای  OTCبــه
ســندیکا ،اظهار کرد :قیمتها از سوی
سندیکا اعال م شــده بود که سازمان در
جلســه کمیســیون قیمت ،کارشناسی
خود را خارج و تمامی نرخهای سندیکا
را مورد تأیید قرار داده و به کارشناســی
ســندیکا اعتمــاد کردیــم و توصیــه
میکنیم ســندیکا نیز همه جوانب را با
هم ببینــد .مردم در پرداخت مشــکل

و پرونــده الکترونیکــی ســامت نیز هســتیم .وی ادامه
داد :جلســه خیلی خوبی با وزیر ارتباطات داشــتهایم و
قرار شــد نارســاییهای پرونده الکترونیک سالمت را با
همکاری یکدیگر مرتفع کنیم .وزیر ارتباطات به استان
مازندران رفته و با همکاری تیم ما نارسایی این پرونده
مرتفع میشود .سرپرست وزارت بهداشت اظهار کرد:
پروژههــای زیادی در دهه فجــر از جمله بهرهبرداری از
تختهای بیمارســتانی و تکمیل کلینیکهای حاشــیه
شهرها را خواهیم داشت.

دارند و باید حد میانه در قیمتگذاری
حفظ شــود تا هم صنعت منتفع شده
م فشار زیادی به مردم وارد نشود.
وه 
معــاون وزیــر بهداشــت افــزود :اگر
قیمتهــای دارو افزایــش یابــد دو راه
پیــش روداریــم یــا پرداختــی از جیــب
مــردم باید افزایــش پیدا کند یــا اینکه
بیمههــا ایــن اختــاف را جبــران کنند.
البتــه این موضــوع در بودجــه بیمهها
دیده نشــده و عمــاً پرداختی از جیب
مــردم بیشــتر خواهــد شــد .بنابرایــن

موضــوع قیمتگــذاری را پیگیــری
کردیم و بــرای اینکه فشــاری به مردم
وارد نشــود بــا بیمههــا و کمیســیونها
جلسه داشتیم تا بودجه بیشتری برای
بیمهها تخصیــص یابد کــه البته هنوز
محقق نشده اســت ،اما آنچه در حوزه
کارماســت حتمــاً بــا جدیــت پیگیــری
خواهیم کــرد که کمیتــه قیمتگذاری
ســندیکا رعایــت انصــاف و عدالــت را
داشته باشد.
بنابر اعالم روابط عمومی ســازمان

عکس :ایسنا

رئیس ســازمان غــذا و دارو بــا تأکید بر
اینکه حفظ و ارتقای صنعت دارو جزو
اولویتهای سازمان خواهد بود ،گفت:
در نیمــه اول ســال بــا کمبــود دارویــی
مواجــه بودیــم کــه بــا برنامهریــزی و
پیگیری مناسب ،شرایط مدیریت شد
و امــروز کمبودها حداقلی اســت .البته
نبایــد به این دلخوش باشــیم؛ چراکه
کمبود یکقلم هم برای مردم کمبود
اســت و بایــد بــرای برطرف کــردن آن
تالش کنیم.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر مهــدی
پیرصالحــی در نشســت همفکــری و
افزایــش تعامل با اعضای ســندیکای
صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی
تصریــح کــرد :امســال بــرای کشــور و
صنعت داروســازی از لحاظ تحریمها
ســال ســختی بــود و قطعاً ســال آینده
نیــز شــرایط راحتتــر نخواهــد بــود؛
چراکــه بعیــد اســت بودجههایــی کــه
پیشبینیشده تخصیص یابد و کمبود
بودجه خواهیم داشــت و صنعت دارو
نیز از این موضوع متأثر میشود.
وی افــزود :در ایــن شــرایط

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر وزارت
بهداشــت گفــت :مراحل نهایی تولید دو واکســن ایرانی
اخبـــار
به پایان رسیده است و احتمال استفاده از آنها در سال
آینــده وجــود دارد .دکتر محمد مهــدی گویا در مصاحبه بــا خبرگزاری صدا
و ســیما گفت :دولــت تصویب کرده که دو واکســن به مجموعــه برنامههای
ایمنســازی کشور اضافه شــود به شــرط آنکه بتوانیم تکنولوژی تولید آن را
در داخل فراهم کنیم.
وی با اشــاره به اینکه انستیتو پاســتور ایران مقدمات کار را فراهم کرده و
در حال طی کردن مراحل نهایی است تا تولید آغاز شود ،افزود :یکی از این
واکســنها ،واکســن پنوموکوک اســت که برای پیشــگیری از یک نوع عفونت
باکتریایی شدید است که میتواند ریهها ،مغز و سیستم خونی را درگیر کند.
گویــا ،روتاویروس را نام واکســن بعــدی عنوان کرد و گفت :بررســیها در
کشور ما و سایر کشورهای دنیا نشان داده است که ویروس روتا عامل اصلی
اسهالهای ویروسی بویژه در کودکان زیر  ۵سال است که با تولید این واکسن
گام بسیار مهمی برای تأمین سالمت کودکان کشور برداشتهایم.

مخالفت مجلس با اخذ عوارض تردد از معابر پایتخت

بیشترین صدور پروانه ساخت در منطقه  15تهران

شــده بود ،امــا در طــرح تفصیلــی که در
سال  91ابالغ شد ،به دستور احمدینژاد،
رئیــس جمهوری ســابق 2 ،میلیــون نفر
به این جمعیت اضافه شــد .درحالیکه
طرح تفصیلی باید از طرح جامع پیروی
میکرد .مطالعات اخیر نشــان میدهد
بعضــی مناطــق تهــران از افــق طــرح
جامع که هیچ از طرح تفصیلی هم عبور
کردهانــد ،امــا برخــی حتی بــه افق طرح
تفصیلیهمنرسیدهاند.
او معتقد است که عرضه و تقاضا این
موضوع را مشــخص میکند و اگر قرار به
انطبــاق دقیق باشــد ،در بعضی مناطق
پردرآمد نباید دیگر پروانهای صادر شود.
در منطقــه  22هماکنــون  200هــزار نفــر
جمعیــت داریم که در افــق طرح جامع
 350هزار نفر پیشبینی شــده است ،اما
در منطقــه ما ،پروانــه و مجوزهایی که در
ســالهای گذشــته صــادر شــده ،بیش از
ظرفیت اکولوژیکی منطقه و طرح جامع
بوده است .طبق محاسبات جدید ،برای
 475هزار نفر بارگذاری صورت گرفته که
فعالً فقط  200هزار نفر ساکن شدهاند!
بهگفته نوذرپور ،حدود  12-10منطقه
تهــران دیگــر ظرفیــت بارگــذاری جدید
ندارنــد و در بازنگــری طــرح جامــع باید
توزیــع جمعیت هــم براســاس آمایش
ســرزمینی باشــد .براســاس ضوابــط و
مقرراتــی کــه در طرح تفصیلــی مناطق
آمده ،باید صدور پروانههای ساختمانی
محــدود شــود ،اما مشــکل درآمــد را چه
کنیم؟ متأسفانه عمده بودجه شهرداری
(بیش از  70درصد) به مناطق برخوردار
وابستهاست.
او بــا رد کاهش صدور پروانه ،با تأکید
بــر اینکــه در ایــن منطقــه تعــداد پروانه
نســبت به ســال گذشته ،بیشتر شــده اما
از مساحت کاسته شــده است ،میگوید:
اتفاقاً درآمد ما نســبت به سال گذشته از
این محل 4 ،برابر شده است!
ëëبااینتوصیفراهحلچیست؟
نوذرپــور تصویــب الیحــه درآمدهای
پایــدار در مجلــس و افزایــش ســهم
شــهرداریها در الیحه مالیــات بر ارزش
افــزوده از  20درصــد بــه  35درصــد را
پیشــنهاد میدهــد« .کمــک دولــت بــه
شــهرداریها هماکنون کمتر از  6درصد
اســت ،درحالیکه در دهه  ،60حدود 50
درصد بود ،بنابراین سهم دولت هم باید
افزایش یابد .چراکه درآمد ناشی از پروانه
هم مثل نفت یک روز تمام میشود!»

احتمال استفاده از ۲واکسن تولید داخل
از سال آینده

غــذا و دارو ،وی در مــورد مباحــث
ارزی ماشــینآالت مــورد نیاز صنعت
داروســازی نیــز عنــوان کــرد :در بانــک
مرکزی موافقت اولیه برای تخصیص
ارز گرفت ه شده بود که با پیگیری ،دستور
مدیریــت بــرای پرداخت گرفت ه شــده
و خوشــبختانه بــرای دســتگاههایی که
از قبــل قســمتی از ارز مــورد نیازشــان
ت شده ،مجوز گرفت ه شده است
پرداخ 
و امیدواریم واریزی آنهم انجام شود
تا شرکتها از آن استفاده کنند.

حمید عطایی ،عضو هیأت مدیره اتحادیهایمنی و آتشنشــانی در نشســت
خبــری ایمنــی و آتــش نشــانی گفــت :پاالیشــگاهها ،پتروشــیمیها و صنایع
بــزرگ کشــور براســاس قانــون اســتفاده از حداکثــر تــوان داخلــی مکلف به
اســتفاده از تجهیزات ایمنی داخلی هســتند و از زمان ابالغ این قانون خرید
این تجهیزات از محل تولیدات داخلی افزایش یافته است.
محمــد شرعاالســام عضــو دیگــر هیــأت مدیــره ،نیــز در ادامــه افــزود:
شــهروندان باید در زمینه نقش ایمنی و کاهش آثار ناشــی از حوادث اطالع
کافــی داشــته باشــند تــا بتوانند از بــروز حوادثی که خســارات زیانبــار مالی و
جانــی دارد جلوگیــری کننــد .در ادامه احمــد غالمیان میــراب ،مدیر روابط
اجرایــی جشــنواره و نمایشــگاهایمنی و آتشنشــانی گفــت :در روزهــای  10و
 11بهمــن شــرکتها و واحدهــای فعال در ایــن مجتمع میزبان جشــنواره و
نمایشــگاهایمنی هســتند و همکاری ســازمانهایی ماننــد مدیریت بحران و
آتشنشــانی و همچنین حضور عموم مردم در این نمایشگاه کمک میکند
تا عالوه بر اصالح قیمتها و تعامل میان کارفرمایان و پیمانکاران فرهنگ
ایمنی در میان شهروندان توسعه یابد.
وی تأکید کرد :مردم در سالهای اخیر با توجه به بروز حوادثی مانند پالسکو،
کشــتی ســانچی ،آتشسوزی پتروشیمی بوعلی ســینا و حوادث بزرگ دیگر به
اهمیت ایمنی و ضرورت پیشــگیری از بروز حوادث و نقش اطفای مناسب به
ی بردهاند .از این رو میتوان گفت برگزاری
منظور کاهش خســارات احتمالی پ 
چنین جشنوارههایی عالوه بر آگاهیرسانی موجب توسعه خودایمنی در میان
شــهروندان و واحدهای صنعتی میشــود و بار زیادی را از دوش ســازمانهای
امــدادی بــر مــیدارد .فرید مقصــودی رئیــس جشــنواره و نمایشــگاهایمنی و
آتشنشــانی نیــز گفــت :بیــش از  80درصد تجهیــزات و ملزوماتی کــه در این
صنعت مورد نیاز اســت توســط تولیدکننــدگان داخلی تأمین میشــود و طی
سالهای اخیر ظرفیت مناسبی برای تولید در این بخشها حاصل شده است.
در مجتمــع نگیــن از تولیدکننده تک محصــول تا تولیدکنندگانــی که کاالهای
متفاوت در این صنعت را تولید میکنند حضور دارند.

