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رئیس پژوهشگاه رویان درگفت وگوی اختصاصی با خراسان تاکیدکرد

جامعه

دستاوردهایپژوهشایرانیدر ترازجهانی

پایان شهر فروشی

مجلس شهرداری ها را از فروش
تراکم مازاد و تغییرکاربری منع کرد

گروه اجتماعی -شهر فروشی با فروش تراکم یا
تغییر کاربری همواره از چالش های پیش روی
شهرداری ها بوده که شهرهای ما به ویژه کالن
شهرها را به وضعیت امروزی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند در دنیا
60درصـــد درآمــدهــای شــهــرداری ها با کمک
های دولت ها تامین می شود که البته در کشور
ما شهرداری ها تاکنون نتوانسته اند از دولت
بودجه های قابل توجهی داشته باشند .از این
رو از امورشهری و گاهی نیز از امور ضدشهری
همچون فروش تراکم یا تغییر کاربری کسب درآمد
کرده اند که حاال مجلس در مصوبه شهرداریها
را موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها کرده
است .گزارش خراسان حاکی است ،نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی دیــروز تصویب کردند
شهرداریها از این پس مجاز به فروش تراکم مازاد
و تغییر کاربری امالک برخالف طرح تفصیلی
نخواهند بود.این خبر حاکی است ،نمایندگان
مجلس در جلسه علنی عصر دیــروز یکشنبه
پارلمان و در ادامه رسیدگی به الیحه درآمد پایدار
شهرداری ها ،الحاق یک ماده به الیحه دو فوریتی
درآمد پایدار و هزینه شهردار یها و دهیار یها
را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده الحاقی ،شهرداریها موظف
به رعایت طــرح تفصیلی شهرها بــوده و از این
پس مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری
امــاک برخالف طــرح تفصیلی نخواهند بود.
مرتکب مشمول بند هفت ماده  ۱۹قانون مجازات
اسالمی (بدون حبس) میشوند.
▪ثبت درآمدها در سامانه برخط

همچنین نمایندگان مجلس دیروز شهرداریها
را به ثبت درآمدها و هزینههای خود در سامانه
برخطی که از ســوی وزارت کشور را هان ــدازی
میشود ،موظف کردند .به گــزارش خراسان،
در تبصره  ۳مــاده  ۱۷ایــن الیحه آمــده است:
شهرداریها موظفند به ثبت درآمدها و هزینهها
در سامانه الکترونیکی برخط (آنالین) که توسط
وزار تکــشــور حداکثرظرف مــدت یکسال از
تاریخ الزماالجــراشــدن این قانون راهانــدازی
م ـیشــود ،اقـــدام کنند.همچنین شــهــرداری
و شــور اهــای اســامــی مکلفند گــزار شهــای
صــور تهــای مالی و تفریغ بودجه را از طرق
جراید و درگــاه الکترونیکی منتشر کنند و به
اطالع عموم برسانند.

تحقیقات ایران در درمان ناباروری ،همانند سازی و سلول های بنیادی درشمار برترین های جهان است
محمد جــواد رنجبر 25 -آذر در تقویم
کشورمان به عنوان «روز پژوهش» نام گرفته
اســت .موضوعی که در ایــن چند ســال اخیر
توجه ویژه ای در کشور به آن شده است و به
عنوان یکی از زیربناهای شتاب علمی کشور
مورد تاکید و حمایت جدی رهبر معظم انقالب
نیز قــرار دارد .البته در ایــن بین پژوهش با
چالشهایی نیز روبه رو بوده است ،اما محققان
کشور همواره سعی کرده اند تا با عبور از این
چالش ها به موفقیت های علمی در زمینههای
مختلفدستیابند.پژوهشدرهمهحوزههای
علوم انسانی ،تجربی و مهندسی نقش مهمی
در کشور دارد و می طلبد که به ویژه در حوزه
بودجه ،بیش از پیش به آن توجه شود.به همین
مناسبت پای صحبت های دکتر عبدالحسین
شــاهــوردی رئیس پژوهشگاه روی ــان جهاد
دانشگاهی بــه عــنــوان یکی از بــزرگ ترین
پژوهشگاه هــای کشور نشسته ایــم و گپ و
گفتی درباره پژوهش با وی انجام داده ایم که
در ادامه می خوانید.
▪بسیاری از مشکالت با پژوهش حل می شود

رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی روز
گذشته در گفت و گو با خراسان از روند پژوهش
درکشور اظهار کرد :اولین موضوع در بحث
پژوهش ،مانوس شدن با پژوهش است که این
اتفاق در کشور افتاده است و مسئوالن اجرایی
کشور این را درک کنند که می توان با پژوهش
و نگاه عمیق به مسائل ،بسیاری از مشکالت
کشوررارفعکرد.دکترعبدالحسینشاهوردی
افزود :در این چند دهه ،پژوهش با سختی های
زیاد و البته حمایت ها و تشویقهای رهبر معظم
انقالب و با آن نگاه سخت افزاری و نرم افزاری
ایشان به موضوع پژوهش ،این موضوع جایگاه
خود را در کشور باز کرده و پژوهش به نوعی
برادری خود را به جامعه و به مردم و آن بخشی
که نیاز به پژوهش دارد ،ثابت کرده است.وی
ادامه داد :تاکنون نگاه مان به خارج از کشور
بوده و احساس مان این بوده که غرب بهتر کار و
در این زمینه تالش بیشتری می کند که ،تغییر
نگاه اتفاق افتاده است.
▪حربه پژوهش علیه تحریم

رئیس پژوهشگاه رویــان جهاد دانشگاهی
خاطرنشان کــرد :در این مسیر کمکی که به
پژوهش شــد ،همین تحریم ها بــود .بعضی
مسئوالنکهشایدباورشانبهتوانداخلینبود،

بودجه سالمت در الیحه ۹۹
چقدر افزایش دارد؟

▪آیا شهرفروشی تمام می شود؟

از آن جاکه طی سال های گذشته همواره یکی از
چالش های دولت ها و شهرداری ها بی تعهدی
دولت ها به تعهدات خود درقبال منابع درآمدی
شــهــرداری ها بــوده اســت ،ایــن پرسش مطرح
مـیشــود کــه ایــن مصوبه مجلس تــا چــه میزان
میتواند در میدان عمل اجرایی شود تا شهرداری
ها برای اداره شهرها دچار مشکالت بودجهای
نــشــونــد.ایــن گـــزارش حــاکــی اســـت ،نگاهی
به مــاده  55قانون شــهــرداری ها بــرای منابع
درآمدهای معرفی شده برای شهرداریها   این
واقعیت را بیان میکند که منابع درآمدی پایدار
شهرداریها کمتر از  30درصد بودجه آن ها را
تشکیل میدهد و بیش از  70درصد درآمدهای
شهرداری کشور ناپایدار و مربوط به فعالیتهای
ساخت و سازهای ساختمانی است .این درآمدها
شامل مواردی چون فروش تراکم مازاد ،عوارض
پروانههای ساختمانی و موارد مشابهی است که
درآمدهایی ثابت و پایدار نبوده و متاثر از دیگر
عوامل ممکن است ،تغییر کند.
همچنین در نــتــایــج پــژوهــش یــک مطالعه
دانــشــگــاهــی کــه بــه ســفــارش شــــورای عالی
شهرسازی انجام شد و ســال 95پایگاه خبری
وزارت را ه و شهرسازی آن را منتشر کرد ،چنین
آمده است«   :سهم درآمد حاصل از انواع عوارض
ساخت و ساز در بودجههای ساالنه پنج کالنشهر
تهران ،اصفهان ،شیراز ،تبریز و مشهد به ۷۹
درصــد رسیده است بهطوری که در اصفهان،
مشهد و شیراز ،این نوع درآمــد ،به ترتیب ۸۲
درصد ۹۴ ،درصد و ۹۱درصد کل منابع مالی
اداره شهر را تشکیل میدهد .سه نوع عوارض
مرتبط بــا ســاخـتوســاز ،ناپایدارترین درآمــد
در بودجه شهردار یها محسوب میشود که
وابستگی به آن ،از یک سو امکان برنامهریزی
بلندمدت بــرای توسعه شهر را سلب میکند
و از ســوی دیگر عــادت به دریــافــت آن در شهر
خود باعث افزایش هزینههای اداره شهر و رشد
آسیبهای اجتماعی ،جمعیتی و زیست محیطی
در شهرهای بزرگ خواهد شد».
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همانندسازی در صنعت دام پروری وارد شده
و در زمینه تکثیر حیوانات با ظرفیت ژنتیکی
خوب وارد خدمات شده است.

5
از میان خبرها

پاسخ رهبر انقالب به نامه یک دختر
نوجوان درباره رسیدن به سن تکلیف

شما اکنون مخاطب خدای
مهربان هستید

▪اختصاص درصــد بسیار کمی از درآمد
ملی به پژوهش

قهری به توان داخلی روی آوردنــد.وی اضافه
کرد :حاال این موضوع ،فرصتی برای پژوهش
کشور است که بتواند از آن حداکثر استفاده را
ببرد و نیاز جامعه را پاسخ دهد و امیدواریم که
پژوهش در حدی در کشور نهادینه شود که اگر
فردا شرایط مان در کشور عادی شود ،پژوهش
یک فرهنگ شود .حداقل به پژوهش داخل
تکیه کنیم و بتوانیم با پژوهش آورده ای را برای
نسل بعد به جا بگذاریم.
▪دانش به روز درمان ناباروری  

شاهوردی در ادامه به وجود دانش به روز درمان
ناباروری در کشورمان اشــاره کرد و گفت :در
بحث ناباروری کاری که در رویان و کشور در حال
انجام است ،دانش روز است.وی افزود :چهار
دهه از عمر اولین فرزند حاصل از لقاح خارج از
رحم ،می گذرد .علم ،علم جدیدی بوده است
و االن مدعی هستیم در خدمات تخصصی ،با
بهترین کشورهای صاحب این دانش می توانیم
رقابت کنیم .امروز میزبان مهمان خارجی هم
هستیم .چــرا که عــاوه بر ایــن دانــش ،دانش
پزشکی کشورمان بوده است و به روز هستیم.
این به روز بودن ما در موضوع پزشکی تولید مثل،
حاصل پژوهش هایی بوده که در کنار خدمات
تخصصی در کشور انجام شده است.
▪با پیشرفته ترین هادر سلول های بنیادی

رئیسپژوهشگاهرویانجهاددانشگاهییادآور
شد :در مبحث سلول های بنیادی ،امــروزه
همپای پیشرفته ترین کشورهایی که در این
زمینه سرمایه گــذاری کردند ،موضوعات را
پژوهش کردیم ،از پژوهش تجربی و آزمایشگاه

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت گفت :میزان کل بودجه
بخش سالمت در الیحه بودجه سال آینده،
 ۸۵هزار و  ۲۴۸میلیارد تومان تعیین شده
است که نسبت به بودجه مصوب سال ،۹۸
معادل  ۱۴درصــد رشد نشان میدهد .به

روی ترجمان این علم ،روی مدلهای حیوانی
و بــا مــدل هــای کــارآزمــایــی هــای بالینی،
دربسیاری از خدمات در حال نزدیک کردن
به عرصه خدمات عمومی هستیم و این موارد
مــدیــون پــژوهــش اســـت.وی افـــزود :اگــر این
سرمایهگذاری در عرصه سلول های بنیادی
و سلول درمانی یا پزشکی بازساختی انجام
نگرفته بود ،ما به این دانش و توانمندی دست
نمییافتیم .زیرا این ها جزو دانش های روز
هستندکشورهایصاحبایندانشبهراحتی
این دانش را در اختیار کشور ثالث نمی گذارند.
شاهوردی ادامــه داد :اگر تالش ما در بحث
پژوهش نبود ،االن برای بسیاری از بیماری ها
مانند سرطان های خونی به ویژه در کودکان،
باید برای درمان آن ها ،سلول از خارج کشور
وارد می کردیم.
▪جایگاه ایران در زمینه سلول های بنیادی

وی درباره جایگاه ایران در زمینه سلول های
بنیادی در جهان تاکید کرد :ایران واقعا جزو
 10کشور صاحب نام این دانش
اســـت و ایـــن گفته بــراســاس
نتایجی که در مجالت علمی
سلول های بنیادی که توسط
انجمن بین المللی سلول های
بنیادی به چاپ می رسد و در آن
گزارش جهانی ارائه میدهد،
اســت.رئــیــس پــژوهــشــگــاه
رویان با اشاره به کاربردی
شدن دانش همانند سازی
در صــنــعــت دام پـــروری
ک ــش ــور گ ــف ــت :دانـــش
گــــزارش وزارت بــهــداشــت  ،ســیــد کامل
تقو ینژاد با بیان ایــن کــه ایــن رقــم شامل
مصارف هزینهای ،تملک دارایی سرمایهای،
تملک داراییهای مالی و درآمد اختصاصی
اســت ،افــزود :از مجموع اعتبار  ۸۵هــزار و
 ۲۴۸میلیارد تومان منظور شده برای حوزه

وی در ادامــــه در پــاســخ بــه ای ــن ســـوال که
بودجههای پژوهش چقدر راضی کننده است؟
اظهار کرد :دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و جامعه
علمی شرایط کشور را درک میکنند ،اما واقعا
درصد بسیار کمی از درآمــد ملی به پژوهش
اختصاص می یابد .انتظار است که به عدد
قابل توجهی برسیم و بتوانیم  4-3درصد از
بودجه را به پژوهش اختصاص دهیم که رقم
فعلی بسیار کمتر از این اعداد است.شاهوردی
افــزود :هم اکنون بسیاری از صندوق های
پژوهش و سرمایه گــذاری خطرپذیر شکل
گرفته تا بتواند از پژوهش و به ویــژه پژوهش
های هدفمند حمایت کند و امسال هم با توجه
به بودجه پژوهش کم ،با حمایت رهبر انقالب،
دولــت بــودجــه ای را از محل صــنــدوق ارزی
اختصاص داد تا بسیاری از پروژه های کاربردی
حمایت شود .ان شــاءا ...که پژوهش در سال
 99نیز با همین نگاه دنبال شود.وی ادامه داد:
باید با نتایج کارمان اعتماد بازار سرمایه را به
دست آوریم و احساس کنند با سرمایه گذاری
در پژوهش ،ارزش افــزوده باالیی را به دست
میآورند .امیدوارم محققان با کارهای خوبی
که انجام می دهند اعتماد بــازار را به دست
بیاورند.وی درباره پروژه های آینده و کالن این
پژوهشکده نیز گفت :تالشمان این است که
تعدادی از پروژه هایمان در حوزه سلول های
بنیادی را که در قالب شرکت های سرمایه
گذاری در حال فعالیت هستند به بورس وارد
کنیم که امیدواریم طی دو ،سه سال آینده
شاهد نتایج آن باشیم.
وی افــزود :رویــان دارای  10شرکت دانش
بنیان است که در عرصه های تولید داروهای
دامــی ،تکثیر حیوانات با ظرفیت ژنتیکی
خوبفعالاستوباهمیندانشهاییکهبه
دست آمده بود ،در عرصه سلولهای
بنیادی کــارهــای خوبی را
دارد انــجــام مــی دهــد و
امیدواریم محصوالت
آن ها پس از تاییدیه ها
و ورود به بازار ،دردی
از جامعه را کم کند.
سالمت ،حــدود  ۴۱هــزار و  ۲۶۳میلیارد
تومان از محل هزینههای عمومی ،حدود پنج
هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از محل هدفمندی
یارانهها برای اجرای طرح تحول سالمت و
مبلغ  ۳۸هزار و  ۷۸۴میلیارد تومان از محل
درآمدهایاختصاصی،پیشبینیشدهاست.

حضرت آیتا...خامنهای در پاسخ به نامه یک
دختر نوجوان دربــاره موعد تکلیف الهی ،ورود
به این وادی را تبریک گفتند و توصیههایی برای
دختران و پسرانی که به این عرصه تکلیف الهی
وارد میشوند ،بیان داشتند .متن پاسخ رهبر
انقالب اسالمی که پایگاه اطالع رسانی ایشان
منتشر کرده به این شرح است:دختر خوبم! وارد
شدن به وادی تکلیف الهی ،بر شما مبارک باد.
شما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان هستید
و این شرف عظیمی است.سعی کنید دستورات
خدا را یاد بگیرید و به آن عمل کنید .این ،شما را
خوشبخت و ارزشمند و مفید برای دیگران خواهد
کــرد .رهبران اســام یعنی پیغمبر (ص)وائمه
معصومین علیهم السالم بهترین پیشوایا ناند؛
سعی کنید آن ها را بشناسید و پیروی کنید.درس
خواندن و تهذیب اخــاق و هوشیاری سیاسی
همراه با تال شهای انقالبی ،وظایفی هستند
که دختران و پسران این نسل باید آن ها را هرگز
فراموش نکنند .من سالگرد مکلف شدن شما را
تبریک می گویم و برای شما دعا می کنم.

معاونفرهنگیقوهقضاییهمطرحکرد

احتمال قانونی شدن
موتورسواری بانوان در ایران

معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره احتمال قانونی
شدن موتورسواری بانوان در ایران توضیحاتی
داد.حجت االسالم صادقی  ،درباره موتورسواری
بانوان و ابالغ حکم دیوان عدالت به فردی که در
این خصوص شکایت کرده بود و این که آیا این
موضوع باعث شکایت دیگر بانوان درباره موتور
سواری نمیشود؟ به باشگاه خبرنگاران جوان
گفت:دادنیکحکمنگرانکنندهنیستوممکن
است که در دادگاه بدوی یک حکم اعالم شود و در
دادگاه تجدید نظر این حکم نقض شود .او گفت:
در گذشته احکام مشابه دربــاره موتورسواری
بانوان درخواست شده و بعد از بررسیها لغو
شده ،چرا که طبق قانون ماده ۲۰جرایم رانندگی
به موضوع صدور گواهی نامه فقط برای آقایان
موتورسوار ،اشاره دارد.وی تصریح کرد :در آینده
میتوان اقداماتی را به لحاظ شرعی ،اخالقی و
قانونی راجع به استفاده بانوان از موتورسیکلت
انجام داد.وی گفت :دولــت به شــرط طراحی
مناسب درباره موتور سواری بانوان الیحهای را
تحویل مجلس دهد ،اگر این الیحه مورد تایید
مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت ،موتورسواری
بانوان هم مجاز خواهد شد.

