
تا كمر در سطل  زباله فرو رفته، انگار بوي متعفن 
زباله ها را حس نمي كند! با دقت كيس�ه ها را باز  
و پس�ماندهاي غذايي و پالستيك و بطري هاي 
دور ريخته شده را بررسي مي كند، انگار نه انگار 
آنها زباله هستند! بعد از چند دقيقه جست وجو، 
كيس�ه اش را پر از لوازم بازيافت شدني مي كند 
و با باري از زباله هاي دورريخته ش�ده به سمت 
س�طل بعدي حركت مي كند. هر شهروندي كه 
اين صحنه را ببيند، ناراحت مي ش�ود و به حال 
زباله گردها تأسف مي خورد، اما اين زباله گردها، 
طالي كثيفي را با خود جا به جا مي كنند كه شايد 
كمتر كسي ارزش آن را بداند. به همين دليل است 
كه مافياي زباله گردي تشكيل شده و آنقدر قدرت 
گرفته كه ديگر كسي توان مقابله با آن را ندارد!

به تازگي صدرالدين عليپور، مدير عامل س��ازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران از قفل دار شدن 
مخازن زباله براي جلوگيري از زباله گردي و مقابله با 

مافياي زباله خبر داده است. 
هر چن��د مدير عامل س��ازمان مديريت پس��ماند 
ش��هرداري تهران از اجراي طرح هاي زيادي براي 
تفكيك زباله و مقابله با زباله گردي صحبت كرده، 
اما آن چيزي كه در اين سال ها ديده شده، طرح هاي 
ناتمام و حرف هاي بي عملي بوده كه قدرت مافياي 
زباله را بيشتر و بيش��تر كرده است. به همين دليل 
سؤاالتي مطرح مي شود كه آيا قفل زدن سطل هاي 
زباله به تنهايي راهكار مناس��بي است؟ سرنوشت 
زباله گردها و درآمدي كه از اين كار به دست مي آورند 
چه مي شود؟ و اينكه آيا اين بار شهرداري تهران قادر 
به حذف مافياي زباله خواهد شد يا اينكه پاي منافع 
برخي از افراد به ميان مي آيد و همه چيز به فراموشي 

سپرده مي شود؟
 مافي�اي زبال�ه، برن�ده اصل�ي چرخ�ه 

زباله گردي 
محمدعلي پورنيا، كارش��ناس مديريت ش��هري 
معتقد است كه قفل زدن سطل هاي زباله به تنهايي 
كافي نيست و بايد در كنار آن اقدامات ديگري نيز 
انجام ش��ود. او در اين رابطه ب��ه خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »در تمام دنيا طالي كثيف كه همان زباله 
است، وجود دارد و اكثر كشورها از اين طال به نحوي 
استفاده كرده اند، اما ما هنوز به اين موضوع كه زباله 
واقعا طالست پي نبرده ايم بزرگ ترين معضل را در 
اين حوزه كه زباله گردي و مافياي زباله اس��ت، به 
خوبي درك نكرده ايم زيرا ت��ا امروز براي حذف آن 

تالش زيادي انجام نداده  ايم.«
او با اشاره به اينكه به دليل نبود شركت يا كارخانه 
رسمي براي بازيافت زباله، تيم هايي براي جمع آوري 
زباله هاي بازيافتي و كس��ب تشكيل مي شوند تا از 
اين طري��ق، درآمدهاي كالن كس��ب كنند، ادامه 
مي دهد: »كشورهاي مختلف شركت هايي را براي 
انجام بازيافت زباله تعيين كرده اند و از اين راه درآمد 
كس��ب مي كنند، اما ما هنوز اقدامي در اين جهت 

انجام نداده ايم. «
پورنيا اظهار مي دارد: »اگر يك روز به بازار آهن سمت 
خليج فارس برويد، خواهيد ديد كه در آنجا چگونه 
بطري هاي نوش��ابه  آلومينيومي را خريد و فروش 

مي كنند و اين يعني همان مافيا و نش��ان مي دهد 
كه در اين حوزه ما هيچ قاعده و قانون مش��خصي 

نداشته ايم. «
كارشناس مديريت شهري با اش��اره به اينكه بايد 
يك ماده قانوني در خصوص طالهاي كثيف تعيين 
مي شد، تصريح مي كند: »بهتر است به شركت ها يا 
اشخاص اجازه داده شود تا كارخانه اي را ثبت كند 
و بازيافت زباله را در دس��تور كار خ��ود قرار دهند؛ 
مثاًل شخصي در مناطق يك، دو و سه تهران تعيين 
ش��ود كه زباله ها را دو بار در روز جمع آوري كند و 
آنها را براي بازيافت به محلي كه از پيش مشخص 
كرده ببرد، ساير اشخاص در ديگر مناطق پايتخت 
نيز مش��غول به كار ش��وند و در نهايت شيش��ه ها، 
پالستيك ها، زباله هايي را كه قابليت تبديل به كود 
و كمپوست دارد، تفكيك و با فروش آنها درآمدزايي 
كنند. در نهايت نيز اين ش��ركت ها از سود بازيافت 

زباله ها، مبلغي را به شهرداري پرداخت كنند. «
او در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا تا امروز چنين 
اقدامات��ي انج��ام نش��ده و زبال��ه به دس��ت مافيا 
افتاده است، مي گويد: »مس��ئله تفكيك زباله ها و 
درآمدزايي از آن، از سوي ش��هرداري، استانداري 
و حتي دولت ه��ا پيگيري نشده اس��ت، در نتيجه 
مي بينيم كه پيرمرد، بچه و جوان با كيسه اي روي 
دوش، زباله ها را مي گردند و بع��د از تفكيك آن را 
به باالسري يا س��رگروه خودشان مي دهند و مبلغ 

ناچيزي را درياف��ت مي كنند، برن��ده اين چرخه 
اما مافيا يا همان س��رگروه اين تيم ها هس��تند كه 
كيس��ه هاي زباله تفكيك ش��ده را ب��ه مبلغ گران 

مي فروشند و به سودهاي كالن مي رسند. «
 دزدها در كمين زباله گردها!

به گفته پورنيا، كيسه هاي زباله هاي تفكيك شده 
روي دوش زباله گردها آنقدر با ارزش است كه گاهي 
به زباله گردها حمله مي شود و اين كيسه ها را از آنها 
مي دزدند. او در اين باره توضي��ح مي دهد: »وقتي 
مي گوييم طالي كثيف، منظورمان همين است كه 
در سطح شهر مي بينيم وقتي يك نفر پالستيك ها را 
جمع كرده و مي خواهد به سرگروه خودش تحويل 
دهد، فردي از راه مي رس��د و با زور كيس��ه را از او 
مي گيرد! در واقع اين افراد دزد هستند و اين طالي 
كثيفي را كه زباله گرد از صبح تا ظهر تالش كرده و 
داخل كيسه جمع آوري كرده را مي گيرد تا خودش 

آنها را بفروشد!«
او با بيان اينكه وقتي يك س��ازمان مشخص شده 
براي تفكيك و فروش زباله هاي بازيافت شده وجود 
نداشته باشد، نتيجه اش همان چيزي مي شود كه 
در سطح شهر مشاهده مي كنيم، اظهار مي دارد: »به 
صراحت مي گويم كه يكي از اصلي ترين مقصرين اين 
موضوع، سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
اس��ت؛ وقتي سازمان پس��ماند ضعيف عمل كند، 
فرهنگ سازي نمي كند و مجوز نمي دهد تا كارخانه 

ثبت شود و فعاليتي در اين خصوص راه بيفتد، در 
نتيجه زباله مي ماند و از آنجايي كه خود شهرداري 
نمي تواند از آن درآمد زايي كند، بنابراين افرادي كه 
زورشان هم زياد است وارد اين بازار مي شوند و مافيا 

تشكيل مي دهند. «
اين كارشناس مديريت شهري مي گويد: »متأسفانه 
اقدام مؤثري از ش��هرداران سابق براي از بين بردن 
مافياي زباله انجام نشده اس��ت، امي��دوارم با روي 
كار آمدن ش��هردار جديد تهران ك��ه در اين مدت 
كوتاه فعاليت خود، حرف هاي بسيار خوبي زده اند، 
اقدامات خوبي نيز مشاهده شود و بتوانند اين معضل 

را حل كنند.  «
 چه بايد كرد؟

پورنيا درباره راهكارهاي عملياتي مقابله با مافياي 
زباله تصريح مي كند: »بايد ش��هرداري تهران براي 
مقابله با مافياي زبال��ه، مجوزهايي را براي بازيافت 
زباله در بخش خصوص��ي اتخاذ كند و حتي بخش 
دولتي ش��هرداري نيز در اين بخ��ش ورود كند و 
بگويد سه تا كارخانه در س��ه نقطه مختلف حومه 
تهران احداث كند و درآمد اين كار نيز براي خودش 
باشد، بعد از آن درب هاي س��طل زباله را قفل بزند 
تا زباله گردها نتوانند سراغ آنها بروند. در اين ميان 
تعداد زيادي زباله گرد در پايتخت حضور دارند كه از 
اين راه درآمد كسب مي كنند كه شهرداري مي تواند 
از آنها براي كار در كارخانه هاي تفكيك زباله احداث 
شده، استفاده كند و حتي درآمد بهتر و بيمه و مزايا 
براي آنها درنظر بگيرد و آنها را از دست مافياي زباله 

نجات دهد.«
او به يكي ديگر از راه هاي اس��تفاده بهينه از طالي 
كثيف اش��اره مي كند و مي گويد: »يك��ي ديگر از 
كارهايي كه بايد در خصوص تفكيك زباله ها انجام 
شود، فرهنگ س��ازي در اين خصوص است. اينكه 
مانند برخي از كشورهاي توسعه يافته، سطل هاي 
زباله متفاوت داشته باشيم كه داخل هر كدام از آنها 
زباله مربوط به خودش ريخته شود؛ مثالً يك سطل 
مربوط به زباله ها كاماًل به درد نخور و س��طل ديگر 

مربوط به زباله هاي خشك و قابل بازيافت باشد. «
پورنيا با اش��اره به قدرت گرفتن مافي��اي زباله در 
اين س��ال ها  اظهار م��ي دارد:  »در ي��ك برهه اي از 
زمان ش��هرداري آقاي قاليباف، كانكس هايي قرار 
گرفت كه زباله هاي تفكيك ش��ده و قابل بازيافت 
را از ش��هروندان دريافت مي كرد و در ازاي آن پول 
يا لوازم مي داد. اما شاهد آن بوديم به قدري مافياي 
زباله قدرتمند بود كه به م��رور زمان باعث حذف و 
كم شدن اين كانكس ها ش��د و كم كم اين مسئله 
براي مردم كمرنگ تر ش��د. بعيد نيست كه اين بار 
هم زور مافياي زباله، قفل هاي سطل زباله را بشكند 
و مانع از اجرايي شدن طرح هاي اعالم شده در اين 

خصوص شود!«
او مي گويد: »ش��هر تهران يك ش��هر شلوغ است و 
با توجه به اين شلوغي و ش��يوع كرونا و همچنين 
مشكالت مختلف اقتصادي و رواني كه شهروندان 
با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنند، ديدن فردي كه 
تا كمر در سطل زباله فرو رفته است، هر كسي را از 
لحاظ رواني تحت تأثير قرار مي دهد و يك واكنش 

منفي در افراد ايجاد مي كند.« 
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رئيس دبيرخانه شوراي عالي سالمت:  هزينه درمان ناباروري سقف پرداخت ندارد، تا 3 دوره در يك سال و در مجموع 6 دوره، درمان تحت پوشش بيمه اي خواهد بود

چتر بيمه هاي پايه بر سر درمان ناباروري

قفلزبالههاراهممافیابازمیکند!
»جوان« وعده قديمي اما دوباره مطرح شده از سوي شهرداري مبني بر جمع آوري زباله گردها را بررسي كرده است
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زهرا چيذري
ميليون زوج نابارور   گزارش  2

كش�ور را ب�ه در 
آغوش گرفتن فرزند خودشان اميدوارتر كرد. 
آنطور كه وزير رفاه اعالم كرده، بر اساس مصوبه 
هيئت دولت كه معاون اول رئيس جمهور ابالغ 
كردند هزينه هاي درمان نازايي و ناباروري جزو 
خدمات بيمه ه�اي پايه قرار گرف�ت. بودجه و 
هزينه م�ورد ني�از ب�راي اي�ن ام�ر از طريق 
شركت هاي بيمه گر در اختيار اين وزارت قرار 
مي گيرد. به گفته رئيس دبيرخانه شوراي عالي 
س�المت نيز هزينه درم�ان ناباروري س�قف 
پرداخت ندارد، اما فقط تا سه دوره در يك سال 
و در مجموع شش دوره، درمان تحت پوشش 
بيمه اي خواهد بود. پوش�ش بيمه اي ناباروري 
براي فرزند چندم و ناباروري ثانويه هم در نظر 
گرفته شده اس�ت، زيرا 7 تا 8 درصد جمعيت 
ناباروري كشور در موارد ثانويه اتفاق مي افتد. 
گريه يك ن��وزاد تنها ص��داي گريه اي اس��ت كه 
ش��ور زندگي و حيات مي دهد، اما برخي از زوج ها 
نمي توانند لذت داش��تن فرزند را تجربه كنند. در 
ايران از هر پن��ج زوج يك زوج نابارور اس��ت و در 
مجموع چيزي حدود 20 درصد زوج ها براي فرزند 
داشتن نيازمند بهره گيري از درمان هاي ناباروري 
هس��تند. ش��انس موفقيت اين روش ها متفاوت 
است، اما به طور متوسط هر دوره درمان ناباروري 
تنها 30 درصد ش��انس موفقيت دارد و 70 درصد 
احتمال شكست ناباروري لزوم تكرار اين روش ها 
را براي برخي زوج ها ضروري مي كند. درمان هايي 
كه بدون در نظر گرفتن هزينه هاي دارويي چيزي 
حدود 6 ت��ا 10 ميليون هزين��ه دارد و تأمين اين 
هزينه براي بس��ياري از خانواده ها مقدور نيست. 
عالوه بر هزينه هاي درماني اصل��ي و داروها،  بايد 
هزينه هاي رفت و آمد و اقامت را هم به فهرس��ت 
خرج و مخارج درمان ناب��اروري اضافه كرد؛ چراكه 
75 مركز ناباروري فعال در كشور،  اغلب در تهران 

يا شهرهاي بزرگ هستند. با اين اوصاف 20 درصد 
از زوج هاي ايراني يا بايد قيد فرزند داشتن را بزنند 
يا زير بار هزينه هاي سنگين درمان ناباروري بروند. 
اين در حالي اس��ت كه حمايت از زوج هاي نابارور 
يكي از بندهاي سياست هاي كلي جمعيت است 
و با عنايت به سياس��ت كش��ورمان براي افزايش 
جمعيت، مي توان روي ظرفيت اين زوج ها حساب 
ويژه اي باز كرد؛ چراكه آنان بي نياز از توجيه و اقناع، 
 خواهان داش��تن فرزند هس��تند. حاال با تصويب 
حمايت بيمه هاي پايه از زوج ه��اي نابارور و حتي 
افرادي كه دچار ناباروري ثانويه ش��ده اند،  هم اين 
زوج ها مي توانند فرزندشان را در آغوش بگيرند و 
هم بخشي از سياست هاي جمعيتي كشور محقق 

مي شود. 
  ناباروري زير چتر بيمه هاي پايه 

آنطور كه حجت اهلل عبدالملك��ي، وزيرتعاون، كار 
و رفاه اجتماعي خبر داده اس��ت بر اساس مصوبه 
هيئت دولت كه معاون اول رئيس جمهوري ابالغ 
كردند هزينه هاي درمان نازاي��ي و ناباروري جزو 
خدمات بيمه هاي پايه قرار گرفت. بر اين اس��اس 
وزارت بهداشت و درمان موظف شد استانداردهاي 
درماني را براي اين موض��وع تدوين كند. بودجه و 
هزينه مورد نياز براي اين امر از طريق شركت هاي 

بيمه گر در اختيار اين وزارت قرار مي گيرد. 
سيد سجاد رضوي، رئيس دبيرخانه شوراي عالي 
بيمه سالمت هم با تأكيد بر اينكه خدمات ناباروري 
در بيمه هاي پايه در مراكز دولتي تحت پوش��ش 
بيمه بودند، مي گويد:»  به دليل محدوديت مراكز 
و متقاضي زياد دريافت خدمات در مراكز دولتي، 
در جلسه ش��وراي عالي بيمه در خردادماه، اعضا 
پذيرفتن��د كه در بخش هاي عموم��ي غير دولتي 
هم بيمه هاي پايه در حوزه ناباروري، خريد خدمت 

انجام دهند.« 
وي با بيان اينكه اس��تانداردهاي پوشش بيمه اي 
خدمات ناباروري مشخص شده است، مي افزايد:»از 
دوم شهريورماه پوش��ش بيمه اي خدمات نازايي 

و ناب��اروري از س��وي معاون رئيس جمه��ور ابالغ 
شده است و سازمان هاي بيمه اي بايد در بخش هاي 
دولتي و عمومي غيردولتي خري��د خدمت انجام 

دهند.«
  شرايط برخورداري از بيمه ناباروري

به گفته رضوي با توجه به سياست هاي جمعيتي 
كشور، شوراي عالي بيمه، پوشش بيمه اي خدمات 
نازايي و ناباروري و گسترش آن را پذيرفت. آنطور كه 
رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت توضيح 
مي دهد پوش��ش اين خدمات سقف مشخصي از 
لحاظ مبلغ پرداخت��ي ندارد، اما مقرر ش��د كه در 
يكسال تا سه دوره درمان ناباروري و دركل حداكثر 
ش��ش دوره درمان ناباروري ب��راي زوجين، تحت 
پوشش بيمه قراربگيرد. همچنين شرط سني نيز 
براي بانوان، 42 سال در نظر گرفته شده است؛ البته 
پس از آن هم خدمات حمايتي خواهيم داش��ت. 
وزارت بهداشت بر اساس استانداردها نحوه تجويز 

دارو و درمان ناباروري را ابالغ مي كند. 
از ديگر ويژگي هاي اين تصميم جديد، پوش��ش 
بيمه اي ناباروري براي فرزند چندم و ناباروري ثانويه 
است؛ چراكه 7 تا 8 درصد جمعيت ناباروري كشور 

در موارد ثانويه اتفاق مي افتد. 
  حكايت زوج هايي كه سال ها به دليل فقر 

براي درمان ناباروري اقدام نكرده اند
دكت��ر ناهيد ل��رزاده، متخصص زن��ان و زايمان و 
فلوشيپ نازايي و  اي اي اف درباره پوشش بيمه اي 
درمان هاي ناباروري به »جوان« مي گويد: »  پيش از 
اين تنها بيمه هاي تكميلي بخشي از هزينه هاي دارو 
و درمان ناباروري را پوشش مي دادند و بيمه هاي پايه 

در اين باره خدماتي ارائه نمي كردند.«
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا اين پوش��ش 
بيمه اي تنها س��ه بار درمان ناباروري در س��ال را 
پوشش مي دهد؟ اينگونه توضيح مي دهد:» ما در 
طول سال بيش از س��ه بار درمان ناباروري كاشت 
جنين يا  اي وي اف نمي توانيم انجام دهيم،  چون بايد 
داروهاي زيادي به بيمار بدهيم و اين داروها عوارض 

مي دهد، اما در روش هاي س��اده تر و كم خطرتري 
مثل  اي يو  اي كه به نوعي تزريق اس��پرم اس��ت و 
داروهاي كمتري در آن استفاده مي شود و عوارض 
كمتري دارد،  محدوديت كمت��ري هم دارد، اما در 
روش   اي وي اف در س��ه سيكل ممكن است بيمار 
30 آمپول تزريق كند و به همين خاطر ما توصيه 
نمي كنيم بيش از س��ه دوره در س��ال اين درمان 

صورت بگيرد.« 
به گفته لرزاده در صورتي كه بعد از س��ه بار انجام 
 اي وي اف در يك سال درمان نتيجه بخش نباشد 
به بيمار يك دوره شش ماهه تا يك ساله استراحت 

داده مي شود و دوباره درمان تكرار مي شود. 
اين پزشك متخصص در رابطه با شرط سني لحاظ 
شده در قانون جديد هم مي گويد: » براي افراد باالي 
43 سال ديگر تخمك خود بيمار قابليت باروري الزم 
را ندارد و بايد از تخمك اهدايي استفاده كرد و درمان 

ناباروري با افزايش سن پيچيده تر مي شود.«
لرزاده در رابطه با هزينه هاي درمان هايي همچون  
اي وي اف با تأكيد بر آنكه هزينه هاي درمان شامل 
دارو و جراحي مي شود كه با توجه به نوسانات ارزي 
قيمت دارو هر بار تغيير مي كند و در مراكز دولتي 
و خصوصي و خيريه هزينه ه��اي درمان  اي وي اف 
متفاوت اس��ت، اما به طور متوس��ط بين 6 تا 10 
ميليون هزينه هر دوره  اي وي اف مي ش��ود كه با 
هزينه هاي دارويي حدود 15- 16 ميليون تومان 
براي بيم��ار آب مي خورد. اين در حالي اس��ت كه 
هر كدام از اين روش هاي درماني حدود 30 تا 40 
درصد ش��انس موفقيت دارد و هر قدر سن بيمار 
كمتر باشد، شانس درمان بيش��تر است. به گفته 
وي متقاضيان درمان نازايي اغلب از اقشار ضعيف 
جامعه هستند و مواردي بوده كه زوج 15 سال به 
دليل ناتواني مالي براي درمان مراجعه نكرده و حاال 
هم با وام و قرض آمده اند تا درمان شوند. در مقابل 
اين اما برخي افراد هم هس��تند ك��ه براي تعيين 
جنسيت فرزندشان مراجعه مي كنند و اين افراد از 

اقشار متمول جامعه هستند. 

 مدير عامل سازمان بيمه س��المت ايران گفت: پايان آذر ماه آخرين 
فرصت استفاده از نسخ كاغذي است و اين زمان تمديد نمي شود. 

 وكيل شاكيان پرونده سكه ثامن گفت: پرونده پولشويي براي اتحاديه 
طال و جواهرات تهران، صرافان منسوبان و بستگان محكومان پرونده 

سكه ثامن تشكيل شده است. 
 سازمان مديريت ميادين ش��هرداري تهران با صدور اطالعيه اي  اعالم 
كرد: با توجه به آغاز فصل جديد و تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماهه 
دوم سال، از روز پنج شنبه اول مهر، ساعات كار ميادين و بازارهاي ميوه و 
تره بار تغيير كرده و صبح ها از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 14 و 30 
دقيقه تا 1۹ خواهد بود، ضمن اينكه س��اعات كار اين مراكز در روزهاي 

جمعه و ساير ايام تعطيل از ساعت 8 صبح تا 13 اعالم شده است. 
 در آس��تانه س��ال تحصيلي جديد، معاون امور اجتماعي س��ازمان 
بهزيس��تي كش��ور از تصويب و اجراي ط��رح حماي��ت همه جانبه از 

دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزيستي خبر داد. 
 عضو ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه بليت مت��رو را گران 
نمي كنيم، گفت: افزايش عوارض يا ماليات هاي محلي مورد قبول اين 

دوره مديريت شهري نيست. 
 مدير كل مدارس و مراك��ز غيردولتي آموزش و پ��رورش در مورد 
افزايش 32 درصدي شهريه مدارس غيردولتي و غيرانتفاعي گفت: اين 

افزايش شهريه قانوني است و بر اساس يك الگو مشخص مي شود. 
 معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور از 
ورود اين سازمان به فروش بليت سفر اربعين خبر داد و گفت: مسئوليت 
دس��تگاه هاي مربوط��ه در خصوص نظارت ب��ر عملك��رد ايرالين ها، 
آژانس هاي هواپيمايي و سامانه هاي رزرو بليت مشخص و كميته ويژه اي 

براي رصد و پايش مي شود. 
 شهردار منطقه 22 تهران از برپايي نمايشگاه آبي و خاكي »ياد ياران« 
شبيه س��ازي عمليات والفجر 8 با همكاري ناحيه مقاومت بسيج عمار 

ياسر تهران در درياچه شهداي خليج فارس خبر داد.

سازمانثبت:
برگسبزخودروسندقانونياست

باالخ�ره و پس از مناقش�ه هاي طوالني، س�ازمان ثب�ت هم برگ 
س�بز خ�ودرو را به عنوان س�ند رس�مي به رس�ميت ش�ناخت. 
به رغم بخشنامه الزم االجراي دادس��تان كل كشور و رأي وحدت رويه 
ديوان عدالت اداري، سازمان ثبت و برخي از سردفتران همچنان برگ 
سبز خودرو را به عنوان سند رسمي به رسميت نمي شناختند تا اينكه 
روز گذشته بخشنامه اي از سازمان ثبت منتشر شد كه مطابق مفاد آن، 
از اين پس و به نظر س��ازمان ثبت نيز برگ سبز خودرو به عنوان سند 

رسمي محسوب خواهد شد. 
در بخشنامه سازمان ثبت كه به امضاي معاون امور اسناد سازمان ثبت 
رسيده، آمده است: »برگ سبز صادره از مراكز تعويض پالك، ابزاري از 
طرف دارنده خودرو كه مبين احراز، بررس��ي و جري تشريفات قانوني 
مصرحه بوده كفايت امر را نموده و لزومي به اخذ تأييديه قبل از انتقال 

قانوني خودرو در دفاتر اسناد رسمي نمي باشد«. 
پيش از اين، روال بر اين بود كه براي تنظيم سند در دفاتر اسناد، بايد 
توالي اس��ناد صادر ش��ده براي تمامي مالكان قبلي رعايت مي شد كه 
مشكالتي را براي برخي خريداران خودرو ايجاد مي كرد؛ از جمله جلب 
رضايت مالكان قبلي براي حضور در دفاتر اس��ناد يا تهيه  تأييديه هاي 
اثبات نشده كه با صرف مبالغ اضافي در مراكز متخلف تهيه مي شد؛ حاال 
و مطابق بخشنامه سازمان ثبت اين رويه زايد حذف شده و ديگر نيازي 

به طي شدن اين روال نخواهد بود. 
گفتني است در اين بخش��نامه به اين موضوع اشاره نشده است كه اگر 
در قوانين سابق، تصريحي به ضرورت اخذ و مالحظه برگه تأييديه نقل 
و انتقال نشده،  پس چرا براي بيش از 10 سال گذشته اين تأييديه بايد 
توسط دفاتر اسناد رسمي دريافت و رويت مي شد؟! موضوعي كه باعث 
ايجاد مشكالت فراوان براي برخي افراد و رواج تأييديه هاي اثبات نشده 
و تحميل هزينه هاي گزاف به متقاضيان براي تهيه اين تأييديه ها توسط 
افراد متخلف شده بود. اخذ وجوه غيرقانوني در سال هاي گذشته از سوي 

دفاتر اسناد رسمي نيازمند بررسي نهادهاي نظارتي و قضايي است. 
»جوان« پيش از اين در چندين مطلب به اين موضوع پرداخته و از مردم 
خواس��ته بود با توجه به غيرالزامي بودن تنظيم سند خودرو در دفاتر 
اسناد رسمي و با عنايت به بخشنامه دادس��تان كل، به رغم مخالفت 
برخي از دفاتر اسناد رسمي، پس از تنظيم و صدور برگ سبز خودرو به 

تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي مبادرت نكنند. 

حسین سروقامت

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد

پروندهآزمونکانونوکالدردادسرا
سخنگوي دستگاه قضا از تشكيل پرونده اي براي افشاي سؤاالت 
آزمون كانون وكال از س�وي حفاظ�ت اطالعات ق�وه قضائيه خبر 
داد و عنوان كرد ك�ه اين پرونده به دادس�راي عموم�ي و انقالب 
تهران ارجاع شده است. وي همچنين از وضعيت زندان مفسدين 
معروف اقتصادي، آخرين وضعيت پرون�ده مفتاح خودرو، دارايي 
مسئوالن دولت س�ابق و پرونده معروف به »كريپتولند« خبر داد. 

دومين نشست خبري سخنگوي جديد قوه قضائيه روز گذشته برگزار 
شد. سخنگو ضمن تسليت ايام اربعين و گراميداشت هفته دفاع مقدس 
در خص��وص راه هاي ارتباط مردمي با مس��ئوالن ق��وه قضائيه گفت: 
چنانچه شهروندي از قضات و ساير مسئوالن قضايي گاليه و شكايتي 
داشته باشد مي تواند از طرق مختلف اين موضوع را منتقل كند. شماره 
12۹ ش��ماره مركز ارتباطات مردمي قوه قضائيه است كه شهروندان 
مي توانند مسائل و موضوعات خود را با تماس با اين شماره مطرح كنند 
و پس از آن موضوعات مطرح شده پيگيري خواهد شد. همچنين شماره 
136 نيز مخصوص سازمان بازرسي كل كشور است و چنانچه شهروندي 
از مسئولي يا فردي در درون دستگاه قضايي گاليه داشته باشد مي تواند 
با اين شماره تماس موضوع خود را مطرح كند. همچنين شماره 1580 

نيز شماره حفاظت و اطالعات قوه قضائيه است. 
 در حال شناسايي تمامي متهمان آزمون

ذبيح اهلل خداييان در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاري در رابطه با افش��اي 
سؤاالت آزمون كانون وكال در سال ۹۹ و اقدامات صورت گرفته در رابطه 
با اين موضوع  گفت: آزموني تحت عنوان آزمون وكالت با كمك سازمان 
سنجش و كانون وكال برگزار شد و حفاظت و اطالعات قوه قضائيه در اين 
خصوص پرونده اي تشكيل داد. ظاهراً تخلفاتي در جريان برگزاري اين 
آزمون صورت گرفته بود. اين پرونده به دادسراي عمومي و انقالب تهران 
ارجاع شده است و در حال رسيدگي است و به محض اينكه تمام متهمان 

شناسايي شوند، متعاقباً گزارش آن اطالع رساني خواهد شد. 
گفتني است پيش از »جوان« در گزارشي مس��تند با تيتر » مردودي 
كانون در آزمون وكالت با س��ؤال هاي لو رفته!« براي اولين بار موضوع 
تقلب در آزمون وكالت كانون وكال را رسانه اي كرده بود كه پس از آن 

ساير رسانه ها نيز به اين موضوع پرداختند. 
  فريدون و رفقا در زندان اند

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست با بيان اينكه مرخصي زندانيان 
اختصاص به گروه خاصي ندارد و اينطور نيس��ت كه اف��راد خاصي از 

مزايايي بيشتري استفاده كنند، گفت: 
افرادي مانند فري��دون، نعمت زاده، رضوي و هاش��مي االن در زندان 
هستند. اين افراد مرخصي رفته بودند و بازگشته اند و بقايي در مرخصي 
استعالجي است و طبق گزارشات واصله در خارج از زندان تحت معالجه 
است. حدود 26 هزار و 700 نفر از زندانيان ما در مرخصي هستند كه 
وابستگي به فرد و افراد خاصي ندارند و 23 هزار و 320 نفر از مرخصي 

پايان حبس استفاده كردند. 
وي درباره وضعيت اسفنديار رحيم مشايي نيز اظهار كرد: آقاي مشايي 
در مرخصي بودند و غيب��ت كردند و اگر كفيل ايش��ان در موعد مقرر 
نسبت به معرفي وي اقدام نكند از طريق ضابطين نسبت به جلب فرد 

اقدام مي شود. 
  با فوت متهم، طلب طلبكاران ساقط نمي شود

س��خنگوي قوه قضائيه در مورد آخرين وضعيت پرونده مفتاح خودرو 
و اينكه با فوت متهم رديف اول اس��تيفاي حقوق شكات به چه صورت 
بوده است، گفت: اين شخص به 12 سال و شش ماه حبس محكوم شده 
بود و پرونده در ديوان عالي كشور مطرح است. پرونده حدود هزارو700 
شاكي دارد و متأسفانه متهم رديف اول فوت شده است كه با فوت آن 
مجازات صادر شده ساقط مي شود. منتها در مورد طلب افراد اگر چنانچه 
شخصي مالي داشته باشد و اموال شناسايي شود، اموال پيدا شده بين 
طلبكاران توزيع خواهد شد و با فوت ش��خص، طلب طلبكاران ساقط 
نمي شود. تالش بر اين است با شناسايي اموال طلب طلبكاران پرداخت 
شود. تاكنون علت فوت را پزشكي قانون اعالم نكرده است و منتظر نظر 

پزشكي قانوني هستيم. 
  بي اعتنايي 5 نفر از مسئوالن به ثبت اموال 

 وي در ادامه در پاسخ به س��ؤالي پيرامون ثبت اموال مسئوالن  گفت: 
از 31 نفر مسئول دولت س��ابق، 26 نفر دارايي پايان مسئوليت خود را 
به قوه قضائيه اعالم كردند كه به ساير افراد نيز اعالم شده دارايي هاي 
خود را اعالم كنند. در مورد مسئوالن دولت فعلي نيز ابالغ شده كه هر 
چه سريع تر اموال و دارايي هاي خود را در بدو شروع خدمت به دستگاه 
قضا اعالم كنند. تعداد مسئوالني از قوه قضائيه كه بايد اموال خود را در 
سامانه ثبت كنند حدود 12 هزار نفر است كه اكثريت قريب به اتفاق اين 
افراد دارايي خود را اعالم كرده اند. به آن دسته از مسئوالن دستگاه هاي 
اجرايي سابق و فعلي كه دارايي خود را در سامانه ثبت نكرده اند، اخطار 

الزم داده شده است. 
  شناسايي متهمان كريپتولندي ها توسط اطالعات سپاه

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا قوه قضائيه رسيدگي به وضعيت 
متضررين رمز ارزها را در دستور كار دارد يا خير، گفت: مسئله رمز ارزها 
موضوع بسيار مهمي در كشور ماس��ت كه تاكنون پرونده هايي در اين 
خصوص در مراجع قضايي تشكيل شده كه مهم ترين آنها پرونده مربوط 

به »كريپتولند« است. 
س��خنگوي قوه قضائيه تأكيد ك��رد: در اين پرونده حدود هش��ت نفر 
بازداشت هستند و افراد زيادي در اين پرونده متضرر شده اند. اين شبكه 
حدود 28۹ هزار نفر كاربر داشته است و ميزان مطالبات آنها بيش 200 

ميليارد تومان است. 
خداييان تأكيد كرد: با كمك سازمان اطالعات سپاه و دادسراي تهران 
اقدامات خوبي در جهت شناسايي متهمان و اموال آنها جهت توزيع بين 
مالباختگان صورت گرفته است. با تالش هاي صورت گرفته حدود 161 
ميليارد و 500 ميليون تومان و همچنين 7 ميليون دالر از اين شبكه 

كشف و تاكنون 130 ميليارد تومان بين متضررين توزيع شده است. 
وي در نهايت با اشاره به طرح كاداس��تر) حدنگاري اموال غيرمنقول 
براي مقابله با زمين  خواري و كالهبرداري( هم گفت: بيشتر اراضي كه 
به نام دولت يا مناطق آزاد يا سازمان جنگل ها و مراتع در جزاير است، 
سند كاداستري آنها صادر شده اس��ت و مردم هم چنانچه ملكي دارند 
و براي صدور سند كاداستر آن مراجعه كرده اند، اقدام شده است. البته 
از دبيرخانه مناطق آزاد اين درخواست را داريم كه همكاري بيشتري 
داشته باشند تا در اس��رع وقت بتوانيم طرح كاداستر را در تمام جزاير 

به اتمام برسانيم. 

ورزشكارها جواب بدهند. همه داورها سوت دارند؛ نه؟ 
راستي. . . مي دانيد چرا در مسابقات ورزشي نبايد داور سوت را 

به دهان گرفته، بايد آن را به گردن آويزد؟
اگر سوت به دهان داور باشد، بيدرنگ در آن مي دمد،  اما اگر به 
گردنش آويخته باش�د، تا آن را بردارد و به دهان بگذارد، چند 
ثانيه فرصت دارد كه تأمل كن�د. . . و همين زمان اندك، ميزان 

خطا را به شدت كاهش مي دهد!
بله! همراهان هوشمند دريافتند كه من اينك مي خواهم در باره 

چه حرف بزنم؛ عنصر نجات بخش »مكث«!
عنصري كه هر چه گذشته، من به پيامدهاي ارزشمند آن بيشتر 

پي برده ام. 
وقتي مكث مي كنيم، اندكي آرام گرفته، از هيجان ما كاس�ته 
مي شود. طبعاً از شتابزدگي هم فاصله گرفته، رفتار مناسب تري 
پيش مي گيريم. فضا را نيز از التهاب درآورده، از اضطراب طرف 

مقابل مي كاهيم. 
مكث را دست كم نگيريد؛ ها!
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مديرانايرانخودرو
تعمدًانارضايتيميتراشند؟!

يك ش�هروند: بدقولي هاي ايران خودرو در بدعهدي با مشتريانش 
داستان امروز و فردا نيست. من يكي از مش��تريان اين شركت هستم 
كه تيرماه سال گذش��ته پيش پرداخت خريد خودروي دنا را پرداخت 
كردم. مطابق گفته مسئوالن نمايندگي قرار بود نيمه دوم شهريور ماه 
1400 دعوتنامه به دستم برسد كه اين اتفاق نيفتاد. وقتي مراجعه كردم 
اعالم كردند كه در چند روز پاياني شهريور كه باز هم به وعده شان عمل 
نكردند و اعالم كردند نيمه اول مهرماه دعوتنامه ارس��ال خواهد شد. 
حاال كه مراجعه كرده ام اعالم مي كنند كه نيمه دوم مهرماه دعوتنامه ام 
را ارسال مي كنند! به نظر مي رسد مديران اصالح طلب اين شركت در 
روزهاي پاياني مديريت شان براي دامن زدن بيشتر به نارضايتي مردم از 

هيچ تالشي حتي به اندازه تأخير يك روز فروگذار نيستند. 

علیرضا سزاوار

مهسا گربندي
  گزارش  یک
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