
برخ�ي  از نماين�دگان فراكس�يون امي�د در 
مجل�س همچن�ان ب�ه جداي�ي ري از تهران 
پافشاري مي كنند. دم انتخابات كه مي شود، 
طرح هاي خلق الساعه اينچنيني اثرات مخرب 
بس�ياري بر جاي مي گذارد. گاهي هم همين 
طرح ها ش�وخي ش�وخي جدي مي ش�وند و 
چند نماينده براي اينك�ه يك دوره ديگر هم 
در خانه س�بز باقي بمانند با الب�ي و اقدامات 
غيركارشناس�ي پروپاگان�دا راه مي اندازند و 
رأي شان را به قيمت ايجاد ضربه هاي ملي به 
آحاد مردم تضمين مي كنند. ان�گار در ذهن 
بعضي ها اين مي گذرد: م�ن رأي بياورم، حاال 
به هر قيمت و به هر هزينه اي و از هر طريقي !

در سال هاي گذشته و در دوره هاي زماني  متعدد، 
چندين بار موضوع جدايي ش��هر ري از پايتخت 
مطرح ش��د كه هر بار اين موضوع واكنش هاي 
زيادي به همراه داشت. نخستين بار 10سال قبل 
يعني در سال ۸۹ جدايي ري از تهران عنوان شد 
و شوراي شهر تهران هم به رياست چمران با اين 
طرح مخالفت جدي كرد. در تازه ترين واكنش ها 
به موضوع جدايي ري از تهران، روزگذش��ته هم 
مهدي چمران هشدار داد كه در موضوع جدايي 
ري از تهران بايد از نگاه ناسيوناليس��تي محلي 

دست برداشت. 
در سال ۹1 بار ديگر اين موضوع توسط مرتضي 
تمدن، اس��تاندار وقت تهران به صورت جدي تر 
مطرح كه در هم��ان زمان هم ب��ا مخالفت هاي 

جدي مسئوالن روبه رو شد و به حاشيه رفت. 
   اميد به جدايي در مجلس

در ماه هاي اخير با نزديك ش��دن ب��ه انتخابات 
مجلس، نماين��دگان اصالح طلب فراكس��يون 
اميد با جديت بسيار بيشتري نسبت به گذشته 
موضوع جدايي ري از تهران را پيش كش��يدند و 
همچنان به اجراي آن اصرار دارند.  س��يدفريد 
موس��وي، نماينده عضو فراكس��يون اميد كمتر 
از دو هفته پي��ش در توئيترش نوش��ت: »طرح 
تفكيك انتخابات ش��وراي اس��المي و انتخاب 
شهردار شهرستان ري از تهران را تقديم مجلس 
كردم؛ داشتن شوراي شهر و ش��هردار مستقل 
نياز جدي اين شهرستان بزرگ و مطالبه ديرين 
شهروندان ري اس��ت كه اميدوارم با رأي موافق 
همكارانم محقق ش��ود.« فاطمه ذوالقدر ديگر 
نماينده فراكس��يون اميد هم با بيان اينكه بحث 
جدايي ري از تهران از مطالبات برحق مردم ري 
است كه به رغم تالش هاي صورت گرفته تاكنون 
محقق نش��ده، معتقد اس��ت: »مردم ري داراي 
مشكالت زيادي در موضوعات مختلف هستند 
و تنها به واس��طه همجواري با تهران معضالت 
زيادي متحمل مي شوند كه با مستقل شدن اين 

شهر بسياري از اين مشكالت رفع خواهد شد.«
   مخالفت مردم و شوراياري ها

اين در حالي است گزارش هاي ميداني  كه برخي 
خبرگزاري ها از مردم ش��هر ري تهيه كرده اند، 
حاك��ي از نارضايتي م��ردم از اين طرح اس��ت. 
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تهران براي اعالم مخالفت خود با طرح جدايي ري 
از تهران، نامه اي به رهبر معظم انقالب اسالمي 
نوشتند و نماينده شوراياران در گفت وگو با مهر، 

اين مخالفت ها را منطقي و مستدل خواند. 
   آشفتگي در صورت استقالل

از نظر توسعه شهري، منطقه 2)شهرري( ساالنه 
درآمدي ح��دود 35 ميليارد توم��ان از عوارض 
شهرداري عايدش مي شود و بودجه اي كه شوراي 
اسالمي شهر تهران براي توسعه منطقه مصوب 
مي كند بالغ بر 300ميليارد تومان اس��ت كه با 
اين موضوع بتواند بخش��ي از عقب ماندگي هاي 
مردم اين منطقه را جب��ران كند. بنابراين از نظر 
تأمين امكانات ش��هري اين منطق��ه در صورت 
استقالل با آش��فتگي هاي نگهداري شهري در 
تمام زمينه ها به علت كمبود بودجه با مش��كل 

مواجه خواهد شد. 

   عواقب يك اقدام خام
در همين راستا روزگذشته رئيس پيشين شوراي 
شهر تهران با بيان اينكه در موضوع جدايي ري 
از تهران بايد از نگاه ناسيوناليستي محلي دست 
برداش��ت، گفت: درآمدي كه ش��هر ري كسب 
مي كند، كمتر از آن اس��ت كه بتوان يك منطقه 
تهران را اداره كرد چه رسد به اينكه بخواهند يك 

شهر را اداره كنند.
مهدي چمران تأكيد كرد: »اگر شهر ري از تهران 
جدا شود، مطمئن باشيد بعد از مدتي شميرانات 
نيز خواه��ان جدايي از تهران اس��ت و بعد از آن 
مناطق ديگر نيز مي توانند با شهرهاي در حريم 
ادغام شده و از تهران جدا شوند و آيا افرادي كه 
خواهان اين جدايي هستند تا به حال فكر كرده اند 

چه باليي ممكن است بر سر تهران بيايد؟«
   سنگربندي در برابر شوراي نگهبان

روزش��نبه اين هفته محمدرضا عارف از محسن 
هاشمي خواست تا در جلسه اي نظر شوراي شهر را 
در مورد جدايي ري از تهران اعالم كند تا شورا نقطه  
نظرات خود را بيان كند. به همين دليل صبح شنبه 
جلسه اي در صحن شورا برگزار شد تا هم نظرات 
موافق و هم مخالف اين جدايي ش��نيده شود، اما 
تعداد مخالفان جدايي به شكل محسوسي بيشتر 
بود.  علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران هم 
روزگذش��ته با بيان اينكه تبصره اي ذيل ماده 12 
قانون شوراها اضافه شد كه براساس آن در محدوده 
ري، تهران و تجريش تنها يك شوراي شهر تشكيل 
مي شود، گفت: با اينكه برخي اين تبصره را مغاير 
اصل 100 قانون اساسي مي دانستند و معتقد بودند 
از آنجا كه شهرستان ري فرمانداري مستقل دارد، 
بايد شورا و شهرداري مستقلي نيز داشته باشد؛ اما 
شوراي نگهبان اين تبصره را رد نكرد و خود به خود 
بعد از الحاق اين تبصره موضوع جدايي ري از تهران 
مختومه شد چراكه به لحاظ قانوني نمي شد كاري 
انجام داد، اما حاال مجل��س مي خواهد اين تبصره 
حذف ش��ود تا در ري، ش��هرداري و شوراي شهر 

مستقل تشكيل شود. 
بر همين اساس قرار شده در جلسه اي كه محسن 
هاش��مي با محمدرضا عارف دارد، اعالم كند كه 
نظر ش��ورا در مورد اين جدايي موافق نيس��ت؛ 
اما كس��اني كه موافق اين تفكيك هس��تند نيز 
در جلسه حاضر شوند تا اس��تدالل هاي خود را 
بيان كنند كه الويري به عنوان رئيس شورايعالي 
استان ها و خليل آبادي نيز به عنوان موافق جدايي 
ري از تهران به اين جلسه مي روند.  هرچند كه به 
گفته سخنگوي شوراي شهر نظر اكثريت اعضاي 
شوراي ش��هر در مورد جدايي ري از تهران اين 
است كه اين تفكيك به نفع خود ري هم نيست. 
طرح هاي دم انتخاباتي آفتي است كه دامن گير 
كشورمان ش��ده، مختص مجلس هم نيست. اي 
كاش قدري نمايندگان ملت در خانه س��بز، به 
قضايا ملي نگاه مي كردند و ديدگاه هاي قوميتي 
غيركارشناسي را دستاويز جمع كردن چند عدد 

رأي نمي كردند. 
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در صورت دقت در تدابير قانون گذار برای جلوگيری از كالهبرداری در پيش فروش و پيش خريد ملك، بسياری از جرائم اين حوزه كمتر خواهد شد 

اسیر تبلیغات دروغین پیش فروش ساختمان نشویم!

ملك ري همچنان اسير ناسيوناليسم قوميتي
با نزديك  شدن به انتخابات برخي از نمايندگان با ديدگاهي سياسي و غيركارشناسي  پيگير جدايي ري از تهران هستند

پيش فروش و پيش 

محمدعلی اشعری*
خريد س�اختمان   گزارش  2

يك�ی از راه ه�ای 
متداول خريد و فروش ملك اس�ت. در شرايط 
كنونی كه وضعيت اقتصادی س�خت تر ش�ده 
است، قابل پيش بينی است كه احتماالً اين شيوه 
خريد و فروش متداول تر هم خواهد شد چون 
در اين مدل خريد ملك همه پول يكجا پرداخت 
نمی شود. همين مسئله هم موجب بيشتر شدن 
كالهبرداری   ها خواهد شد، چون مطلوبيت پيش 
خريد ساختمان باعث می شود تعداد بيشتری 
از افراد جامعه به اين موضوع سوق پيدا كنند و 
طبعًا كالهبرداران هم در اينجا كمين بيشتری 
خواهن�د كرد. ب�ه همي�ن منظ�ور قانون گذار 
تدابيری را انديشيده است كه در صورت رعايت 
و دق�ت می تواند كاهن�ده بخش عم�ده ای از 
باش�د.  رابط�ه  اي�ن  در  كالهبرداری   ه�ا 

يكی از مهم   تري��ن ابزارهای فريب م��ردم برای 
س��رمايه گذاری در پروژه ه��ای س��اختمانی 
نيمه تمام و كالهبرداری از آنها، تبليغات فريبنده 
در خصوص پيش خري��د آپارتمان با قيمت نازل 
و تحقق بخش��يدن به رؤيای خانه دار ش��دن در 
كسانی است كه ش��ايد به اين سادگی   ها نتوانند 
خانه دار شوند. موضوعی كه مورد توجه قانونگذار 
نيز قرار داشته و برای پيشگيری از اين موضوع، 
شرايط خاصی را برای تبليغ اينگونه پروژه   ها در 

رسانه های رسمی در نظر گرفته است. 
بر اساس ماده 21 قانون پيش فروش ساختمان، 
مالك، س��ازنده يا هركس��ی كه مطابق قانون 
می خواهد اقدام ب��ه پيش فروش س��اختمان 
كند بايد قبل از هرگونه اق��دام جهت تبليغ و 
آگهی پيش فروش به هر طري��ق از جمله درج 
در مطبوعات و پايگاه های اطالع رسانی و ساير 
رس��انه های گروهی و نصب در اماكن و غيره، 
مجوز انتش��ار آگه��ی را از مراج��ع ذی صالح 

دريافت كند. 

 وزارت راه مسئول صدور مجوز آگهی
بر اس��اس م��اده 1۹ آيين نامه اجراي��ی قانون 
پيش ف��روش س��اختمان، مرجع قانون��ی برای 
صدور مج��وز تبليغ��ات و آگه��ی پيش فروش 
س��اختمان، وزارت راه و شهرسازی تعيين شده 
است و بر اساس دستورالعمل صدور مجوز انتشار 
آگهی پيش فروش س��اختمان، »هرگونه تبليغ 
و اطالع رسانی به منظور جذب س��رمايه گذار و 
انعقاد قرارداد پيش فروش برای يك يا چند پروژه 
ساختمانی معين، از طريق بروشور، تراكت نصب 
پالكارد، توزيع كارت و امثال آن، صفحات جرايد، 
صدا و سيما و كليه محتوا  ها و رسانه های ديجيتال 
را شامل می شود. « بنابراين، شمول اين دستور نه 
تنها شامل رس��انه های رسمی، برخط و مجازی 
خواهد بود كه هر شكل ديگری از تبليغات را نيز 

شامل می شود. 
مجوز آگهی پيش فروش ب��ا امضای مديركل راه 
و شهرسازی هر استان صادر خواهد شد و برای 
صدور مجوز، پيش فروشنده اعم از مالك رسمی 
زمين، سرمايه گذار، مستأجر و يا نماينده قانونی 
ابتدا بايد درخواس��ت خود را در فرم مخصوصی 

كه برای اي��ن منظور تهي��ه و ابالغ ش��ده درج 
كرده و به پيوست آن، تصوير برابر اصل تأييديه 
مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پايان عمليات 
پی س��اختمان، تصوير برابر اصل پروانه اشتغال 
به كار مهندس ناظ��ر س��اختمان، تصوير برابر 
اصل شناسنامه و كارت ملی پيش فروشنده )در 
صورتی كه شخص حقيقی باشد. (، تصوير برابر 
اصل آگهی تأسيس   و آخرين تغييرات ثبت شده 
در روزنامه رسمی )در صورتی كه شخص حقوقی 
باشد ( به همراه مدارک احراز نمايندگی شخص 
حقوقی، و تصوير برابر اصل گواهی افتتاح حساب 
امانی در بانك عامل، ممهور به مهر ش��عبه را به 
ادارات كل راه و شهرس��ازی استان محل اجرای 

پروژه ارائه كند. 
 توقيف رسانه های جمعی در صورت تبليغ 

بدون مجوز
پس از صدور مجوز آگهی پيش فروش، رسانه های 
جمعی جهت انتشار آگهی پيش فروش ساختمان 
مكلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست كننده 
آگهی مطالب��ه كنند و ش��ماره، مش��خصات و 
اطالعات مندرج در مج��وز و مرجع صادركننده 

مجوز را در متن آگهی قيد كنن��د. مطبوعات و 
رسانه   ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و 
انتشار آگهی پيش فروش را ندارند و اگر رسانه ای 
بدون رعايت اين موضوع، اقدام به انتشار آگهی 
كند، به توقيف به م��دت حداكثر دو ماه و جزاي 
نقدی از 10ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال 
و در صورت تكرار به حداكث��ر مجازات محكوم 

خواهد شد. 
همچنين اگر فردی ك��ه متقاضی پيش فروش 
ساختمان اس��ت، بدون دريافت مجوز الزم و از 
طريقی غير از رسانه های رسمی، اقدام به انتشار 
آگهی كند، به حبس از۹1روز تا يك سال يا جزاء 
نقدی به مي��زان دو تا چهار براب��ر وجوه و اموال 

دريافتی محكوم می شود. 
 مشاور امالک محل پيش فروش ساختمان 

نيست
مش��اوران امالک ني��ز موظفند تا براب��ر قانون، 
مذاك��رات مقدمات��ی را بي��ن متقاضي��ان و 
پيش فروشنده انجام داده و س��پس آنها را برای 
انعقاد قرارداد به دفاتر اسناد رسمی هدايت كنند 
و مش��اوران امالكی كه از اين مقررات سرپيچی 
كنند، برای بار اول تا يك سال و برای بار دوم تا دو 
سال تعليق پروانه كسب و برای بار سوم به ابطال 

پروانه كسب محكوم می شوند. 
از مجموع اين مقررات قانون��ی می توان نتيجه 
گرفت، كه اگر كس��ی با تبليغات��ی در خصوص 
پيش فروش ساختمان مواجه ش��د، حتما بايد 
مجوز آگه��ی را آگهی دهنده درخواس��ت كند 
و ش��ماره مجوز را نيز از اداره راه و شهرس��ازی 
محل اس��تعالم كند؛ عالوه براينها، بدون انعقاد 
قرارداد رسمی، هرگز مبلغی را به طرف قرارداد 
پرداخت نكند تا ، مورد كالهبرداری و سودجويی 
واقع نشود. آنچه كالهبرداران و سودجويان را به 
مقصود می رساند، سوءاستفاده از سادگی و عدم 
آگاهی مردم است و در صورت هوشياری مردم، 
بسياری از جرائم زمينه وقوع پيدا نخواهند كرد. 
* وكيل پايه يك دادگستری

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

-----------------------------------------------------
 ميثم مهديار اين متن را در كانال تلگرامي اش منتشر كرد: من 
يك ضد امريكايي هستم؛ اگر شما يك فعال و دلسوز واقعي محيط زيست 
باشيد، حتماً ضدامريكايي هستيد چون امريكا بزرگ ترين آلوده كننده 
محيط زيس��ت  در جهان است. اگر ش��ما يك فعال صلح جهاني باشيد 
حتماً ضدامريكايي هستيد چون امريكا بيش��ترين نقش را در هدايت 
مستقيم و غيرمستقيم جنگ ها در جهان در دهه هاي اخير داشته است 
و ميليون ها انسان را به كام مرگ فرستاده است. اگر شما دموكرات واقعي 
باشيد حتماً ضدامريكايي هستيد چون امريكا تعداد زيادي از دولت ها و 
حكومت هاي مردمي از شيلي تا ايران را با كودتا ساقط كرده و در عوض 
مانع از سقوط بسياري از حكومت هاي ديكتاتوري از جمله سعودي ها 
بوده است. اگر شما يك فعال ضد سرمايه داري يا يك چپ واقعي هستيد 
حتماً يك ضد امريكايي هم هس��تيد چون امريكا تجلي سرمايه داري 
وحشي مدرن و پست مدرن است كه بيشترين درآمدش از توليد و فروش 
سالح هاي كشتار جمعي است. اگر شما يك مسلمان واقعي باشيد حتماً 
ضدامريكايي هم هستيد چون در يك دهه گذشته امريكا به دو كشور 
مس��لمان حمله كرده و ضمن تجهيز و آموزش تروريس��ت  ها، با ايجاد 
جنگ ناامني در اس��تراتژيك ترين منطقه انرژيك جهان تأمين انرژي 
براي جهان سرمايه داري را تضمين كرده اس��ت. اگر شما يك خانواده 
دوست واقعي باشيد، حتماً ضد امريكايي هم هستيد چون هاليوود يكي 
از اصلي ترين ابزارهاي فرهنگي سرمايه داري براي اضمحالل خانواده ها 
بوده است. اگر شما يك فعال حقوق بشر باشيد حتماً يك ضدامريكايي 
هستيد چون هرساله تعداد زيادي )امسال تاكنون نزديك به 700نفر( 
امريكايي به دست پليس امريكا كشته مي شوند و اين رژيم بسياري از 
كساني كه تهديدي براي جهانخواري او هستند در سراسر دنيا با ترور 
و صحنه سازي از بين مي برد. همچنين انسان هاي بسياري در آفريقا و 
آسيا به عنوان موش آزمايشگاهي طعمه آزمايش هاي دارويي و ميكروبي 
و شيميايي اين رژيم شده اند. اگر شما يك فعال حقوق كودكان باشيد 
حتماً ضدامريكايي هم هستيد چون بزرگ ترين حامي دولت كودک كش 
صهيونيستي امريكاست و هواپيماهاي بدون سرنشين امريكايي ماهانه 
دهها كودک پاكستاني و افغانستاني را به كام مرگ مي فرستند. اگر شما 
يك ايراني واقعي باش��يد حتماً ضدامريكايي هس��تيد چون بيشترين 
هجمه هاي اقتصادي )طرح اصالحات ارضي، تحريم، بلوكه كردن پول ها( 
محيط زيس��تي ) طرح اصل چهارم ترومن( سياسي )كودتا، حمايت از 
جنايت هاي ش��اه، تحريك و حمايت صدام به حمله به ايران، حمايت 
از گروهك هاي تروريستي همچون منافقين( و تبليغاتي و فرهنگي )از 
هاليوود تا فاكس نيوز( به ايران از جانب امريكا بوده است. اگر شما مدافع 
حقوق زنان و مخالف استفاده از زنان به عنوان كاالهاي جنسي هستيد 
شما حتماً يك ضد امريكايي هستيد چون امريكا و هاليوودش مظهر و 
مبلغ استثمار جنسي زنان است. اگر شما مدافع واقعي علم در خدمت 
بشريت باشيد حتماً ضد امريكايي هستيد چون سالح هاي پيشرفته و 
گوناگون امريكا نماد و پيشرو استفاده ابزاري از علم در جهت نابودي بشر 
و محيط زيست است و دهها دليل ديگر وجود دارد كه اجازه نمي دهد يك 

ايراني ضدامريكايي نباشد مگر اينكه... 
-----------------------------------------------------

  سميرا مقدسي توئيت زد: قاضي خودش را باز خريد مي كنه هم 
باعث ضرر به بيت المال ميشه، هم پروانه وكالت مي گيره و اكثراً همان 
مجتمع محل كار قبليش انجام وكالت مي كنه و رأي مي گيره! اين در 
حاليه فارغ التحصيل ها حقوق، آرزوي يك روز»پروانه وكالت داشتن« 
دارن. رانت نه گوش دارد، نه ُدم، ران��ت همينه عزيزانم! قوانيني رانتي 

كي اصالح ميشه؟!
-----------------------------------------------------

  سلمان فارسي با انتشار اين اينفوگرافيك نوشت: مرگ بر امريكا 
به خاطر بمباران هيروشيما، كودتاي 2۸ مرداد، منهدم كردن هواپيماي 
مس��افربري ايران و ش��هادت 2۹0 هموطن بيگناهمان، ايجاد داعش و 
كشتن مردم بيگناه منطقه، جنايت عليه مردم يمن، عراق، افغانستان، 

ويتنام و شيلي مرگ بر امريكا به خاطر جنايت عليه انسانيت. 
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتش�ار اين اينفوگرافيك نوشت: درآمد 
تايلند از طريق صادرات زالو معادل درآمد صادرات نفت ايران است !

-----------------------------------------------------

 علي كليدري با انتش�ار اين تصوير نوشت: ترامپي كه توي يه 
نامه كه به زبون مادري اش نوش��ته 11غلط اماليي داره، چي شده كه 
توئيت عربي رسانه وابسته به س��عودي رو ريت زده؟ ديگه چطور بگه 
ما به سعودي دس��تور داديم كه آش��وبگراي عراقي رو بكشونن سمت 

كنسولگري ايران؟

محمدحسن سلطاني

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي از ايجاد كارگروهي در 
زيرمجموعه معاونت طراحي و توليد بسته هاي يادگيري اين سازمان، 

براي ورود اسناد النه جاسوسي امريكا به كتب درسي خبر داد. 
 محمدمهدي تندگويان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با بيان اينكه در حال حاضر اولويت كش��ور ازدواج جوانان است، گفت: 
از كساني كه مي خواهند درخصوص ترويج ازدواج دوم فرهنگسازي يا 
كمك كنند، خواهش مي كنم  اين هزينه را به خيرين ازدواج بدهند تا 
جوانان كشور كه دچار موانع اساسي در امر ازدواج هستند، مشكالتشان 

حل شود. 
 رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت درخصوص 
شايعات منتشرشده مبني بر ورود ذرت آلوده به بازار گفت: اين خبر به 
هيچ وجه صحت ندارد و متأسفانه شايعه اي  است با منشأ فضاي مجازي 
كه يكي دو برنامه در يك ش��بكه س��يما نيز در رفتاري غيرحرفه اي و 

غيرمسئوالنه به آن دامن زده است. 
 مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس اس��تان تهران با بيان 
اينكه عمليات ساخت مدرسه سبز به تازگي شروع شده و اولين استاني 
هستيم كه آن را اجرا كرديم، گفت: مدرسه در حال بهره برداري »شهيد 
حسن باقري« با 7هزار متر زيربنا در منطقه پنج تهران به عنوان پايلوت 
اين طرح در استان در نظر گرفته شد و مورد بازنگري هاي كلي به لحاظ 

شاخص هاي مدنظر قرار گرفت. 

ماهواره هاي جديد ايراني
 تا پايان سال در مدار قرار مي گيرد

و  اطالع�ات  فن�اوري  و  ارتباط�ات  وزي�ر  مع�اون 
م�دار  در  و  تكمي�ل  از  اي�ران  فضاي�ي  س�ازمان  رئي�س 
قرارگرفت�ن س�ه ماه�واره ايران�ي ت�ا پاي�ان س�ال خب�ر داد. 
مرتضي براري معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و رئيس سازمان 
فضايي ايران در نشست تخصصي كسب و كار فضاپايه با فعاالن گلستاني 
اين حوزه در گرگان گفت: برنامه دوم 10 س��اله توسعه فضايي كشور 
از سال ۹5 آغاز و تا 1۴0۴ ادامه خواهد داشت كه مهم ترين برنامه آن 
ايجاد زيرس��اخت هاي بومي فضايي اس��ت. وي بيان داشت: از ابتداي 
اجراي برنامه دوم تاكنون دو ماهواره به فضا فرستاديم كه هيچ كشوري 
در حوزه طراحي و حتي نظارت با ما همكاري نداشت و تمام ماهواره ها 
توسط نيرو هاي متخصص بومي طراحي، ساخته و به فضا پرتاب شد. 
ماهواره ظفر با دقت 22/5 متر و ماهواره پارِس يك نيز با دقت 15 متر 

تعبيه شده كه تا پايان سال كامل مي شوند. 
رئيس س��ازمان فضايي افزود: اولويت بعدي ما تبديل اقتدار علمي به 
اقتدار اقتصادي در عرصه فضاست؛ اقتصاد فضا اقتصادي نوظهور است 
كه رش��د اقتصادي آن در يك دهه 13۹ درصد و كل رش��د اقتصادي 

جهان در همين بازه زماني 1۹/۴ درصد ثبت شده است. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم 
را مبتني بر خالقيت و نوآوري دانست و گفت: اقتصاد فضايي به عنوان 
اقتصادنوظهور يك سبد اقتصادي جديد است كه جامعه ما با آن آشنايي 
چنداني ندارد و نسل امروز دانشگاه بايد به سمت آشنايي هرچه بيشتر 
جامعه با اين سبد تحولگرا اقتصادي حركت كند. وي افزود: داده هاي 
ماهواره اي كه نشئت گرفته از صنعت فضايي كشور است، مي تواند در 
۹0 درصد از خسارت مخاطرات طبيعي به غير از زلزله، نشست زمين و 

آتش سوزي مديريت هزينه داشته باشد. 

عقيم بودن بيمه  ها براي درمان ناباروري
شيوع ناباروري در ايران حدوداً ۸درصد بيش��تر از ميانگين دنياست. 
ناباروري در نظام حقوق��ي بيمه هاي پايه در ايران بيماري محس��وب 

نمي شود و به اين دليل زير چتر حمايت بيمه هاي پايه قرار ندارد. 
هزينه هاي باالي درمان ناباروري سدي برابر فرزندارشدن زوج هاي نابارور 
و افزايش نرخ فرزندآوري براي مقابله با پيري جمعيت اس��ت. در ايران 
برخالف بسياري ديگر از كشورها تقريباً هيچ حمايت جدي  از زوج هاي 
نابارور نمي شود. اين مراكز درماني بيش��تر در تهران و شهرهاي بزرگ 
هستند و زوج هاي ناباروري كه از شهر محل سكونت خود به شهرهاي 
ديگر سفر مي كنند، هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت در محل درمان نيز 

به هزينه هاي درمان شان اضافه مي شود. 
اين در حالي است كه در بند 16سياست هاي كلي خانواده كه سه سال از 
ابالغ آن از سوي رهبر انقالب مي گذرد، آمده است: »ايجاد سازوكارهاي 
الزم براي ارتقاي سالمت همه جانبه خانواده ها به ويژه سالمت باروري 
و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و 
بالنده.« بعد از سه سال هنوز اجراي سياست هاي كلي خانواده مغفول 
مانده اس��ت و هزينه هاي باالي آن باعث ش��ده بخش قابل توجهي از 
3ميليون زوج نابارور از نعمت فرزندآوري محروم باش��ند. در ش��رايط 
فعلي حمايت از 3ميليون زوج نابارور قدمي رو به جلو براي جلوگيري از 

پيري جمعيت است. 
همچنين در بند 3 سياست هاي كلي جمعيت كه رهبر انقالب سال ۹3 
آن را ابالغ كردند بر پوشش بيمه اي هزينه هاي زايمان و درمان ناباروري 
مردان و زنان تأكيد شده اس��ت، اما بعد از گذشت پنج سال از ابالغ آن 
هزينه هاي درمان ناباروري زير چتر بيمه اي قرار نگرفته اند. تعريف نشدن 
ناباروري به عنوان بيماري در نظام حقوقي بيمه ها، گره كور هزينه هاي 

باالي درمان ناباروري است. 
چرا با وجود توانمندي كشورمان در درمان ناباروري، هنوز اين مسئله به 
بزرگ ترين دغدغه زوج هاي نابارور تبديل شده است و اينكه چند درصد 
از جمعيت 3ميليون نفري زوج هاي نابارور جامعه، مي توانند از خدمات 

درمان آن استفاده كنند؟
به خاطر نبود حمايت هاي بيمه اي از زوج هاي ناب��ارور دردي كه آنان 
از هزينه هاي كمرش��كن اين نوع خدمات تحم��ل مي كنند، به مراتب 
آزار دهنده تر از درد نداشتن بچه است. طبق بررسي ها  در مراكز دولتي و 
خصوصي براي درمان زوج هاي نابارور و تولد هر فرزند به ترتيب حداقل 
1۸ و 36ميليون تومان هزينه الزم است. اين هزينه هاي كمرشكن بعضي 
زوج هاي جوان را مجبور كرده تمام زندگي و اموال حاصل از سال ها كار 
و سختي را صرف هزينه درمان و رفت و آمد به مراكز درماني كنند. در 
مقابل هستند زوج هايي كه اگر همه زندگي خود را هم بفروشند فقط 
هزينه رفت و آمد و اس��كان در محل درمان را مي توانند تأمين كنند. به 
خاطر هزينه هاي باالي درمان ناباروري بيشتر زوج هاي جوان در حسرت 

پدر و مادر شدن مانده اند. 
مطابق آخرين پيمايش هاي انجام شده شيوع ناباروري در ايران 20/2 
درصد است؛ يعني از هر پنج زوج ايراني حدوداً يك زوج نابارور هستند. 
در حالي كه ميانگين شيوع ناباروري در دنيا حدود 12/5 درصد است. 
صداي خطر شيوع ناباروري در ايران كه حدود ۸درصد از ميانگين جهاني 
هم بيشتر است به گوش مسئوالن نرس��يده و درمان ناباروري در ايران 
جزو پرهزينه ترين درمان ها براي خانواده است. تا زماني كه مسئوالن و 
سياستگذاران اين عرصه اقدامي براي حل مسئله ناباروري انجام ندهند 

بايد منتظر پيري جمعيت و مشكالت فرهنگي ناشي از آن باشيم. 
اولين قدم براي تسهيل درمان ناباروري در كش��ور حمايت بيمه اي از 
زوج هاي نابارور است. الزمه آن تعريف ناباروري به عنوان بيماري در نظام 
حقوقي بيمه هاي پايه به دست شوراي عالي بيمه سالمت كشور است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

پايان بازي ارزش افزوده کجاست ؟
يك ش�هروند تهراني: اين بازي ارزش افزوده كه وزير ارتباطات راه 
انداخته قرار اس��ت به چه سرانجامي ختم ش��ود ؟! پيامك هم زديم و 
جواب پيامك هم آمد، اما نتيجه ش��كايات به كجا ختم خواهد شد ؟! 
اي كاش كمي بيشتر از يك فضاسازي رس��انه اي و توئيتري دردي از 

مردم دوا شود.

از نظ�ر توس�عه ش�هري، 
منطقه 2)شهرري( ساالنه 
درآمدي حدود 35 ميليارد 
تومان از عوارض شهرداري 
عايدش مي شود و بودجه اي 
كه ش�وراي اس�المي شهر 
تهران براي توسعه منطقه 
مص�وب مي كن�د بال�غ بر 
300ميليارد تومان اس�ت


