
با فروكش موج پنجم كرونا و افزايش پوش�ش 
واكسيناس�يون در كش�ور و براي از سر گيري 
فعاليت اصناف بنا ش�د ط�رح محدوديت هاي 
هوشمند كرونايي از ابتداي آذر ماه اجرايي شود. 
اين طرح به داليل مختلف و از همه مهم تر فاصله 
پوشش واكسيناسيون كامل افراد با 70درصد از 
كل جامعه به تعويق افتاد. اين طرح حاال دومين 
روز اجراي خ�ود را مي گذراند و بر اس�اس آن 
بناست تا از تردد افراد بيمار و واكسينه نشده در 
اماكن عمومي جلوگيري شود. هر چند هنوز به 
نظر مي رسد بسياري از اهداف محدوديت هاي 
هوش�مند كرونايي در اجرا قابل پياده س�ازي 
نيست. به طور مثال وضعيت وسايل حمل و نقل 
عمومي همچون مترو و اتوبوس هيچ تناسبي 
با شرايط اپيدمي يك بيماري مسري همچون 
كرونا ندارد و ب�ا ازدحام جمعيتي مواجهيم كه 
بيماري يك نفر از آنان مي تواند منجر به بيماري 
دهها نفري شود كه در اطراف وي حضور دارند. 
از سوي ديگر كس�ي براي خريد بليت مترو يا 
اتوبوس كد مل�ي ارائه نمي دهد ت�ا در صورت 
بيماري قابل رديابي باشد و در رفت و آمدهاي 
شهري تاكنون نديده ايم براي حضور در اماكن 
عمومي و از همه مهم تر وسايل نقليه عمومي از 
ما كارت واكسن طلب كنند. با تمام اينها طرح 
محدوديت هاي هوش�مند كروناي�ي حتي اگر 
تنها در كالم باش�د، از ديروز آغاز شده اس�ت. 

با واكس��ينه ش��دن بي��ش از 48 ميلي��ون نفر از 
جمعيت كشور سرانجام از روز گذشته اجراي طرح 
محدوديت هوشمند كرونا در س��طح كشور آغاز 
شد.   محدوديت هوشمند كرونايي بنا بود از ابتداي 
آذرماه اجرايي شود اما دس��ت نيافتن به پوشش 
70درصدي واكسيناسيون موجب به تعويق افتادن 
اين طرح شد. حاال با افزايش پوشش واكسيناسيون 
بخش��ي از مقدمات اجراي اين ط��رح هم فراهم 
شده  است. بر اس��اس طرح محدوديت هوشمند 
واكسيناسيون يا داشتن تست PCR منفي شرط 
ورود افراد به اماكن عمومي است تا احتمال انتقال 
ويروس به كمترين حد خود كاهش يابد. نظارت بر 
اجراي اين طرح و كنترل تردد بيماران كرونايي و 
افراد واكسينه نشده سامانه اميد )سامانه مديريت 
هوشمند كرونا( در اختيار سازمان ها و نهادها قرار 
گرفته است. با تمام اينها پاشنه آشيل طرح مديريت 

هوشمند، نظارت بر روند اجراي طرح است. 
  جزئيات محدوديت هاي هوشمند

به گفته كمال حيدري، معاون بهداش��ت وزارت 
بهداشت شرط ورود به اماكن تجمعي با اين الزام 
همراه است كه افراد واكسينه ش��ده باشند تا در 
كنار هم كمترين احتمال انتق��ال ويروس وجود 

داشته باش��د و راه بعدي اجازه حض��ور در مراكز 
تجمعي، داشتن تست PCR منفي است تا افراد 
مطمئن باشند كه يا سيستم ايمني آنها متعاقب 
تزريق واكسن قوي است يا با انجام تست مطمئن 

شوند ناقل ويروس نيستند. 
وي با اشاره به اينكه ممانعت از حضور افراد واكسن 
نزده يا بدون تس��ت منف��ي PCR در ذيل طرح 
محدوديت هوشمند كرونا است، مي گويد: » طرح 
محدوديت هوش��مند كرون��ا قرار ب��ود از ابتداي 
آذرماه اجرايي شود ولي از آنجا كه به دنبال پوشش 
70درصدي واكسيناسيون بوديم، طرح دو بار به 
تعويق افتاد تا اينكه به پوش��ش منطقي رسيديم 
و از نيمه آذر اجرايي شده است.« به گفته حيدري 
سامانه اميد )سامانه مديريت هوشمند كرونا( در 
اختيار سازمان ها و نهادها در شهرهاي كشور براي 

اجرايي شدن قرار گرفته است. 
مع��اون بهداش��تي وزارت بهداش��ت ب��ا اش��اره 
به اج��راي اين ط��رح به ش��كل پايلوت در س��ه 

اس��تان قزوين، آذربايج��ان غربي و كردس��تان، 
مي افزايد: »گزارش هاي اجراي پايلوت طرح نشان 
داد با برقراري س��امانه اميد تعدادي موارد مثبت 
مبتال به كرونا كه ب��راي گرفتن بليت حمل و نقل 
عمومي اقدام كرده بودند، شناس��ايي شدند و ما 
هم دنبال همين هستيم كه افراد آلوده وارد اماكن 
تجمعي نش��وند.  از طرفي با اجراي پايلوت طرح، 
نقاط ضعف را شناس��ايي كرده و در فرصت پيش 
آمده به رفع آنها پرداختيم. مي خواهيم اين سامانه 
بستري باشد تا هوشمندانه فعاليت هاي اجتماعي 

را جهت كنترل ويروس، رصد كنيم.«
  مدي�ر مت�رو: هن�وز پروتكل�ي اب�الغ 

نشده است
وسايل نقليه عمومي به خصوص اتوبوس و مترو از 
جمله اماكني هستند كه درصد انتقال ويروس در 
آنها بسيار باالست. حاال هم با بازگشايي ها شاهد 
تراكم باالي مس��افران در اين وسايل هستيم به 
گونه اي كه اغلب در بين آنها هيچ فاصله اي وجود 

ندارد و به يكديگر چسبيده اند. در چنين شرايطي 
چگونگي اجراي طرح محدوديت هوشمند كرونايي 
سؤالي جدي است كه مهدي شايسته اصل، مدير 
عامل ش��ركت بهره برداري مترو در پاس��خ به آن 
مي گويد: » بايد هماهنگي در اين خصوص با ستاد 
ملي كرونا ص��ورت گيرد و زيرس��اخت هاي الزم 
براي اجراي اين طرح در ايستگاه هاي مترو فراهم 
شود. نمي توان بدون فراهم آوردن زمينه هاي الزم 
طرحي را اجرا ك��رد كه رضايتمندي م��ردم را از 
خدمات مترو كاهش ده��د و هنوز اين پروتكل ها 

ابالغ نشده است.«
معاون بهداشت وزير بهداشت اما در پاسخ به سؤالي 
درباره ش��رايط حمل و نقل عمومي به ويژه مترو 
و گزارش هاي منتشر شده مبني بر رعايت ناچيز 
دستورالعمل هاي بهداشتي  تصريح مي كند: »در 
مورد مترو اگر بتوانند در ابتداي ورود افراد با كد ملي 
بليت بخرند، اهداف سامانه عملي مي شود كه البته 
اين موضوع بر عهده شهرداري است تا اين ساز و كار 
را فراهم كنند.« به گفت��ه حيدري تخلف در همه 
قس��مت ها وجود دارد، مهم اين است كه ما سهم 
و مسئوليت اجتماعي خود را دنبال كنيم. در مورد 
نحوه و ميزان جرائم متخلفان، اطالعات تكميلي 

بايد از سوي وزارت كشور اعالم شود. 
معاون فني مركز س��المت محي��ط و كار وزارت 
بهداشت هم در تش��ريح جزئيات طرح مديريت 
هوش��مند با تأكيد بر اينكه پاش��نه آشيل طرح 
مديريت هوش��مند، نظارت بر روند اجراي طرح 
اس��ت، مي گويد: » به زودي پنج الزام اساس��ي در 
طرح مديريت هوش��مند اعمال خواهد شد. ارائه 
خدمات توسط كاركنان دولتي، واحدهاي صنفي و 
كارگاهي، خدمات آموزشي و ترددها، در اين طرح 

مورد توجه قرار گرفته اند.«
فرهادي با تأكيد بر اينكه افراد براي تردد و س��فر 
بايد حتماً واكسن زده باشند و بيمار هم نباشند، 
مي افزايد: » سفرها از طريق سامانه »سكوي اميد« 
كه وزارت كش��ور ناظر آن است، صورت مي گيرد. 
البته اين سامانه با سامانه هاي وزارت بهداشت در 
ارتباط است.« معاون فني مركز سالمت محيط و 
كار وزارت بهداشت با اعالم اينكه از امروز ناوگان 
هوايي به دليل داشتن سيس��تم تهويه مناسب با 
صد درصد ظرفيت و ناوگان ريل��ي و زميني نيز با 
حداكثر 80 درصد ظرفيت، بليت مي فروش��ند، 
مي گويد: » مسافران براي تهيه بليت بايد دو استعالم 
از سامانه وزارت بهداشت بگيرند كه نخست، واكسن 

زده باشند و دوم، بيمار نباشند.«
ش��ايد براي قضاوت درباره طرح محدوديت هاي 
هوشمند و ميزان موفقيت آن زود باشد، اما آنطور 
كه مي توان مش��اهده كرد هنوز زيرساخت هاي 

اجرايي شدن اين طرح فراهم نيست. 
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امسال ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها در ديوان عدالت اداري به 3 ماه رسيده در حالي كه پيش از اين باالي 3 سال بود

ركوردشكنيديوانعدالتدررسيدگيبهپروندهها

اجراي محدوديت هاي هوشمند كرونايي
به جز حمل و نقل عمومي!

با وجود اجرايي شدن اسمي طرح محدوديت هاي هوشمند، مدير عامل مترو مي گويد هنوز پروتكلي به آنها ابالغ نشده است

در هش�ت ماه�ه 

عليرضا سزاوار
ابتداي سال جاري   گزارش  2

زمان رسيدگي به 
پرونده ها در شعب بدوي ديوان عدالت اداري  از 
۱۶3 روز در سال گذشته به ۱۱۸ روز و در شعب 
تجديدنظر هم زمان رسيدگي از ۲0۱ روز به ۹۱ 
روز كاهش پيدا كرده است. يعني امسال ميانگين 
رسيدگي به پرونده ها به حدود سه ماه رسيد، در 
حالي كه به گفته رئيس ديوان عدالت اداري، تا 

پنج سال قبل اين آمار باالي سه سال بود!
ديوان عدالت اداري يكي از زيرمجموعه هاي مهم 
قوه قضائيه است كه مسئوليت اعمال نظارت قضايي 
بر دس��تگاه هاي اداري كش��ور و صيانت از حقوق 
شهروندان در برابر نهادهاي اداري را بر عهده دارد. 

 جلوگيري از شكايت هاي تكراري
قانون اساس��ي در قالب اصل ۱7۳ مجموعه اي را 
در قوه قضائيه به نام ديوان عدالت اداري به عنوان 
عالي ترين نهاد براي رس��يدگي به شكايات مردم 
نسبت به مأموران، واحد ها يا آيين نامه هاي دولتي و 
احقاق حقوق آنها پايه گذاري كرد. اين نهاد در سال 

۱۳۶۱ شروع به فعاليت كرد. 
يكي از اتفاق هاي مهمي كه امس��ال در راس��تاي 
حقوق مردم در ديوان عدالت رخ داد، آسيب شناسي 
معاونت پيش��گيري دي��وان عدال��ت در خصوص 
دستگاه هاي پر ش��كايت بود. يعني نهادهايي كه 
بيشترين شكايت از آنها صورت گرفته، آراي مربوط 
به اين نهادها در هيئت استخراج شده و براي حل 
مش��كالت مردمي و جلوگيري از ش��كايت هاي 
تكراري، دي��وان عدالت مكاتباتي با آن دس��تگاه 

انجام داده است. 
اين مكاتبات موجب كاهش مراجعات مردم به ديوان 
عدالت اداري شده و ديگر نيازي به تشكيل پرونده 

شكايت و حضور در ديوان نيست. 
 صدرنشينان شكايت هاي مردمي

س��ازمان تأمين اجتماعي بيشترين شكايت هاي 
مردم��ي در ديوان عدال��ت را به خ��ود اختصاص 
داده است و البته با توجه به نحوه كاري اين سازمان 
كه به لحاظ وسعت مأموريتش و وسعت فراگيري 
خدمات��ي كه در س��طح كش��ور انج��ام مي دهد، 

صدر نشيني به خاطر شكايت هم براي اين سازمان 
خيلي غيرعادي نيست.  مقام دوم بيشترين شكايات 
مردمي هم به س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي 
كشور تعلق گرفته اس��ت. اين سازمان هم از حيث 
موضوعاتي كه مرتبط با حوزه اس��تخدامي و امور 
اداري در سطح كشور است، پرونده ها و آراي زيادي 
در ديوان دارد.  در همين راستا رئيس ديوان عدالت 
اداري براي جلوگيري از ش��كايت هاي مش��ابه از 
س��ازمان هايي كه بيش��ترين پرونده را در ديوان 
دارند، به خبرگ��زاري ميزان گف��ت: فعال كردن 
معاونت پيشگيري و پژوهش ديوان، در كنار ساير 
معاونت هايي كه به صورت تخصصي در ديوان براي 
حل مشكالت ادارات پر شكايت فعاليت مي كنند، 
نقش مؤثري در كاهش مراجعات داش��ت. از اين 
جهت، موضوع در دستور معاونت پيشگيري قرار 
گرفته و براي هر كدام از اين ادارات قالبي طراحي 

شد تا مشخص شود چطور مشكل حل شود. 
حجت االسالم حكمتعلي مظفري افزود: به عنوان 
مثال در ح��وزه امور اداري و اس��تخدامي و تأمين 
اجتماع��ي، شناس��ايي ها صورت گرفت��ه و اعالم 
ش��ده كه در اين حوزه حدود ۱0 تا ۲0 مورد رأي 
هيئت عمومي دي��وان عدال��ت اداري وجود دارد. 
در نتيجه با آن دس��تگاه ها ني��ز مكاتبات صورت 

گرفته و اعالم شده است كه بر اساس آراي هيئت 
عمومي فالن اقش��ار و افراد صاح��ب اين حقوق 
هس��تند و دس��تگاه ها نيز بايد برابر آرا اين حقوق 
را محترم بش��مارند.  وي ادامه داد: بنابراين ديگر 
نيازي نيس��ت ش��ما افراد را درباره مواردي مانند 
بحث مرخصي زايمان، احتساب سابقه ايثارگري و 
امثالهم به ديوان سوق دهيد، چراكه قوانين وجود 
دارد و آراي هيئت عمومي هم كاماًل شفاف است. 
تنها بايد مصاديق را مطابقت داده و بر اساس آراي 
هيئت عمومي اقدامات صورت گي��رد. در همين 
راستا دستگاه مربوطه نيز به صورت اتوماتيك وار، 
اين  افراد را جزو افراد صاحب حق، محاسبه كرده و 
كارهايشان را رديف مي كند تا نيازي به طرح دعوي 

موردي نباشد. 
 رسيدگي با ميانگين 3 ماهه

مظفري درباره كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها 
هم گفت: زمان رسيدگي  سه بخش را در برمي گيرد. 
اولين بخش ش��عب بدوي اس��ت كه خوشبختانه 
در مقايسه با سال گذش��ته، در هشت ماهه سال 
جاري زمان رسيدگي در شعب بدوي  از ۱۶۳ روز 
به ۱۱8 روز تقليل پيدا كرده اس��ت. بخش بعدي 
ش��عب تجديدنظر اس��ت. در ش��عب تجديدنظر 
زمان رسيدگي از ۲0۱ روز به ۹۱ روز كاهش پيدا 

كرده است. در بحث اجراي احكام نيز شاهد كاهش 
چشمگير زمان اجرا بوده ايم. اين موضوع را هم بايد 
در نظر بگيريم در بحث اجرا اصاًل نوع پرونده هايي 
كه ارسال مي ش��ود نياز به زمان بيش��تري دارد. 
به عنوان مثال در بعض��ي از پرونده ها هنگام اجرا 
احتياج به بحث كارشناسي است و اين كارشناسي 
زمان طوالني را در بر مي گيرد، اما آنچه بايد بر آن 
تأكيد كنم، اين است كه فاصله مان نسبت به پنج 

سال گذشته كم شده است. 
 كاهش 3 برابري پرونده هاي معوق

وي افزود: در حال حاضر ميانگين ارجاعاتمان در 
ش��عب بدوي حدود 400 پرونده در ماه است، اين 
موضوع بار س��نگيني را تحمي��ل مي كند با اينكه 
مختومه مان نيز قابل توجه است، اما در عين حال 
باعث شده كه بخش��ي از پرونده ها به پرونده هاي 
معوقه تبديل شود. در مقايسه با سال ۹۵ معوقات 
پرونده ها با وج��ود افزايش فراوان��ي ارجاعات در 
ش��عب بدوي از ۲۲ درصد به ۱0/۵ درصد كاهش 
پيدا كرده اس��ت. همچنين در ش��عب تجديدنظر 
پرونده ه��اي مع��وق از ۲۶ درصد ب��ه 7/8 درصد 
كاهش پي��دا كرده اس��ت. اين نش��ان مي دهد در 
حالي كه باچالش جدي افزاي��ش ورودي پرونده 
روبه رو هستيم، در عين حال تالش مي كنيم زمان 
رسيدگي كوتاه شود. در گذشته ميانگين رسيدگي 
ما بيشتر از سه سال بوده است، اما در مدت پنج ساله 
اخير، همكاران قضايي موفق شدند با حفظ كيفيت، 

زمان رسيدگي را كاهش دهند. 
گفتني است موضوع اتقان آرا هم از مهم ترين موارد 
رسيدگي فعلي در ديوان عدالت اس��ت. اتقان آرا 
يعني با حفظ كيفيت آرا بايد سرعت را افزايش دهند 
كه خللي از اين حيث به مردم وارد نشود. آمارهاي 
ديوان عدالت نش��ان مي دهد كه نرخ رس��يدگي 
به پرونده ها در پايان س��ال ۹۹ در هيئت عمومي 
ديوان عدالت 8۲ درصد بود. يعني فقط ۱8 درصد 
پرونده هاي وارده به هيئت عمومي مختومه نشدند 
كه آن هم خاصيت هيئت عمومي است، زيرا هشت 
هيئت تخصصي زيرمجموعه هيئت عمومي هستند 
و بايد پيرامون پرونده  ها انواع كار كارشناسي انجام 

شود كه اين فرآيندها زمان مي برد. 

 مسئول سازمان بسيج جامعه زنان از فعاليت ۱۵ هزار گروه جهادي 
خواهران براي محروميت زدايي خبر داد. 

 س��ميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيس��ت مجلس گفت: بر 
اساس بررسي هاي تخصصي صورت گرفته »ترك فعل« هر ۲۳ سازمان 

مكلف در اجراي قانون هواي پاك محرز است. 
 سازمان هواشناسي با صدور هشدار نارنجي رنگ آورده است: امروز 
براي شهرهاي تهران و كرج، چهارشنبه و پنج شنبه )۱7 و ۱8 آذرماه( 
براي تهران، كرج و اصفهان، سكون نسبي در جو همراه با افزايش غلظت 

آالينده ها و كاهش كيفيت هوا رخ مي دهد. 
 مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه آموزش حضوري 
الزامي است، در پاسخ به اينكه برخي مدارس تنها يك يا دو ساعت در 
هفته را براي رفع اش��كال اختصاص داده اند، گفت: اين كار غيرقانوني 
اس��ت و دانش آموز كمتر از يك روز نبايد در مدرسه باش��د. اين الزام 

مختص همه مدارس است و تفاوتي ندارد. 
 وزير كش��ور در حكمي ش��هردار تهران را به عنوان جانش��ين خود 
در ستاد پيش��گيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران 

كالنشهر تهران منصوب كرد. 
 ايستگاه متروي پرند با ۹0 درصد پيشرفت فيزيكي مي تواند يك سال 
ديگر به بهره برداري برسد؛ اگر شوراي برنامه ريزي استان تهران، براي 
تغيير كاربري و واگذاري زمين ۲۵ هكتاري مج��اور مترو به پيمانكار 

هرچه زودتر آستين ها را باال بزند. 
 مدير كل دفت��ر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش��ت، با اش��اره به 
نيازمندي كودكان به شير و لزوم تأمين ويتامين ها و كلسيم هاي مورد 
نياز از طريق مصرف آن، گفت: اين موضوع امسال هم در دست پيگيري 
ما قرار دارد و از سازمان برنامه و بودجه خواستيم كه اعتبارات الزم براي 
برنامه شير مدرسه تأمين ش��ود كه در صورت بازگشايي مدارس اين 

برنامه اجرايي شود. 
 مدير عامل اتحاديه تاكسيراني كشور از نوسازي ۵هزارو۳00 تاكسي 
در كشور از ابتداي س��ال جاري تاكنون خبر داد و گفت: اميدواريم تا 
پايان س��ال جاري به هدفگذاري انجام ش��ده يعني نوسازي ۱0هزار 

تاكسي در كشور برسيم. 
 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: سند تحول و تعالي 
سازمان ثبت با تعامل و مشاوره مسئوالن ارشد قضايي و مرتفع ساختن 
ايرادهاي پيش رو در آينده نزديك به صورت كاماًل منس��جم تدوين و 

اجرايي مي شود. 

حسین سروقامت

حراج غيرقانوني
 بلوط هاي زاگرس در فضاي مجازي

معامله بلوط  در حجم دهها تن و نيز خري�د و فروش هيزم و زغال 
بلوط كه همگي طبق قانون ممنوع هس�تند، با آگهي هاي متنوع 
در فض�اي مجازي ب�ه راحت�ي قابل مش�اهده و ردگيري اس�ت. 
بسياري از مردم نمي دانند درخت بلوط فقط سالي يك سانتيمتر رشد 
مي كند؛ يعني يك درخت صد س��انتيمتري بلوط صد سال سن دارد! 

معامله كننده هاي بلوط هم كه اصاًل برايشان اين مسئله مهم نيست. 
قاچاقچيان چوب چشم طمع به درختان تنومند و كهنسال بلوط دارند 
و درختان بلوطي كه ناجوانمردانه قطع مي شود بيش از چند صد سال 
سن دارند.  تاحد زيادی آب فراوان رودهاي خروشان و چشمه هاي فالت 
مركزي ايران هم حاصل وجود جنگل هاي بلوط منطقه زاگرس است و 
اگر اين درختان بلوط نباشند ما با بحران آب جدي تري روبه رو خواهيم 
بود.  اخيراً با آغاز فصل برداش��ت بل��وط در جنگل هاي زاگرس، تعداد 
آگهي هاي فروش اين ميوه همراه با زغال بلوط كه در سال ۹۵ با رأي 
هيئت عمومي ديوان عدالت ممنوع شده، شدت گرفته است. درختان 
بلوط بر خالف ديگر درختان بيش از اينكه از روش قلمه زني رشد كنند 

با ميوه خود و در خاك منطقه خود رشد مي كنند. 
فروش انبوه ميوه بلوط در فضاي مجازي در حالي است كه هر درخت 
بلوط به طور ميانگين بعد از ۳0 س��ال ميوه مي دهد! س��ال ۹4 ارزش 
هر درخت بلوط از سوي معاونت مش��اركت هاي مردمي وقت سازمان 
محيط زيست ۱۶۹ ميليون تومان برآورد شده بود كه آن زمان از نرخ ديه 
انسان هم باالتر بود! از بين رفتن پوشش جنگل هاي بلوط مي تواند در 
كوتاه مدت و دراز مدت آسيب هاي جبران ناپذيري به اكوسيستم زاگرس 
تحميل كند. زيس��ت و زندگي دامداران وكشاورزان را تحت تأثير قرار 
دهد و راه را براي تصاحب و تغييركارب��ري اراضي جنگلي هموار كند.  
چند سال قبل آماري غير رسمي منتشر شد كه در سنندج و كردستان 
قطع درختان بلوط با افزايش بيكاري رابطه مستقيم دارد، اما اين تنها 
يك روي ماجراس��ت. گروه هاي مافيايي سوء اس��تفاده كننده از منابع 
طبيعي هم از كارگراني كه به ش��كل غير قانوني و با كمترين ايمني در 
كارگاه هايي بدون هيچ استاندارد انساني و ايمني فضاي كار مشغولند، 
بيگاری می كشند.  سازمان هاي متولي تا زماني كه نتوانند ثروت اندوزي 
غيرقانوني برخي را مسدود كنند، تنها بايد شاهد مصائب بيشتر براي 
ساكنان بومي و در مرحله بعد س��اير مردم باشيم. در صف نخست اين 

قربانيان هم كشاورزان و كارگران قرار دارند. 

رونوشت به تمام يك دنده ها و متعصب هاي عالم. 
يونس�كو اخيراً س�واد را »ايج�اد تغيي�ر« معنا كرده اس�ت؛ 

آموخته هايي كه بتوانند دنياي ما را دگرگون سازند. 
بستر اين تغيير »كتابخواني« است؛ كاري كه ژاپني ها در كنار 

تكنولوژي پيش گرفته اند. 
در ژاپن مردم شبانه صف مي كش�ند تا كتاب جديد »هاروكي 

موراكامي« را با تيراژ يك ميليون نسخه بخرند. 
سرزمين آفتاب تابان است كه كتاب را كنار مواد خوراكي عرضه 

كرده، مطالعه كتب غيردرسي را در مدارس الزم مي شمرد. 
ژاپن است كه در كتابخانه ها قفسه هايي طراحي كرده كه افراد 

بتوانند دراز كشيده، از مطالعه لذت ببرند! 
روزنامه هاي با تيراژ ۱5 ميليون نسخه در ژاپن منتشر مي شوند.  
همچنين روزنامه هاي ويژه دانش آموزان، روزنامه هايي كه روي 
بطري هاي آب چاپ مي شوند و روزنامه هايي كه قابليت كاشتن 

و سبز شدن دارند!
ما از اين كارها بلديم؟!
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دارو، آزمايش و خدمات پاراكلينيكي 
زوجين نابارور در پوشش بيمه

مدير عامل سازمان بيمه س�المت ايران، نحوه تحت پوشش قرار 
گرفتن خدمات ناباروري از س�وي اين س�ازمان را تش�ريح كرد. 
محمدمهدي ناصحي، مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران در مورد 
پوش��ش خدمات ناباروري بيان كرد: بر اس��اس بند يك سياست هاي 
جمعيتي ابالغي از س��وي رهبر معظ��م انقالب و ارتق��ای بالندگي و 
جوان سازي جمعيت با هدف افزايش نرخ باروري و دسترسي عادالنه 
به خدمات بيمه اي، دستورالعمل خريد راهبردي خدمات ناباروري كه 
به تازگي در دبيرخانه شورايعالي بيمه سالمت با همكاري سازمان هاي 
بيمه گر پايه تهيه شده اس��ت، به استان ها ابالغ ش��د.  وي ادامه داد: بر 
اساس اين دستورالعمل زوجين نابارور در سامانه نشان دار مي شوند و 
خدماتي را مانند داروها و آزمايش ها و پاراكلينيك دريافت مي كنند.  
وي بيان كرد: زوجين مي توانند از خدمات سه دوره ناباروري در طول 
يكسال شامل IVF، ميكرواينجكشن، IUI و FET با پوشش بيمه اي 
۹0 درصد تعرفه بخش دولتي در مراكز ناب��اروري دولتي و ۹0 درصد 
تعرفه بخش عمومي غير دولتي در بخش هاي عمومي غير دولتي، خيريه 
و موقوفه و خصوصي بهره مند ش��وند.  ناصحي اف��زود: اين خدمات از 
حداقل ۵۵0 هزار تومان تا 4 ميليون و ۱00 هزار تومان در بخش دولتي 
و از ۹7۶ هزار تومان تا ۶ ميليون و ۹00 هزار تومان در بخش عمومي 

غير دولتي و خصوصي تحت پوشش قرار مي گيرد. 

آزادي ۵4۲۱ زنداني غيرعمد 
در 8 ماهه ابتداي سال 

از ابت�داي س�ال ت�ا كن�ون ب�ه هم�ت خيري�ن نوع دوس�ت، 
5 ه�زار و ۴۲۱ زندان�ي جرائ�م غيرعم�د ب�ا رق�م بده�ي بال�غ 
ب�ر ۱۸ ه�زار ميلي�ارد ري�ال از بن�د حب�س رهاي�ي يافته ان�د. 
سيد اسداهلل جواليي، رئيس هيئت امناي س��تاد ديه كشور از آزادي 
۵هزار و 4۲۱ زنداني غيرعمد با رقم بدهي بالغ بر ۱8 هزار ميليارد ريال 

از زندان خبر داد. اين آمار براي هشت ماه ابتدايي امسال است. 
جواليي گفت: ۲0۳ نفر از اين زندانيان آزاد شده در شمار محكومان زن 
و الباقي در زمره بدهكاران مرد بودند كه به دليل ناتواني در تأمين بدهي 
مالي يا ناتواني در پرداخت ديات )حوادث كارگاهي و سوانح رانندگي( 
در بند حضور داشتند.  وي افزود: اصفهان با آزادي 4۲7 زنداني غيرعمد 
بيشترين آزادي را در جدول فرآيند به خود اختصاص داده و در ادامه 
استان هاي البرز با آزادي ۳۶0 بدهكار، آذربايجان شرقي با رهايي ۳4۹ 

مددجو و خراسان رضوي با آزادي ۳48 زنداني قرار دارند. 
رئيس هيئت امناي ستاد ديه كش��ور با اشاره به اينكه فقط ۳ درصد از 
زندانيان مساعدت شده را بدهكاران ديات تشكيل داده اند، اظهار كرد: 
در تفكيك جرائم اي��ن زندانيان بايد گفت ۶۱ نف��ر بابت ديات فوتي و 
جرحي ناش��ي از تصادفات رانندگي، 4۵ نفر به دلي��ل ديات حوادث 
كارگاهي و 44 مددجو هم به علت ايراد صدمه بدني غيرعمد يا شبه عمد 
روانه زندان شده بودند.  وي با بيان اينكه قريب به اتفاق مددجويان مورد 
حمايت ستاد ديه، بدهكاران مالي هستند، گفت: از جمع ۵ هزار و 4۲۱ 
زنداني آزاد شده در هشت ماهه س��ال جاري تعداد ۳ هزار و 4۳7 نفر 
بدهكاران محكوميت هاي مالي ناشي از صدور چك يا سفته هستند و 
در وهله بعد متعهدان پرداخت مهريه و نفقه هستند.  جواليي با تشكر از 
همراهي برخي شكات در رسيدگي به پرونده هاي خصوصي افزود: آنچه 
در دعاوي مطرح شده از سوي اوليای دم و طلبكاران قابل تأمل است، 
اين است كه شاكيان با چشم پوش��ي از ۳4درصد مطالبات خود نقش 
مهمي در مختومه شدن پرونده ها داشتند.  رئيس هيئت امناي ستاد 
ديه بيان كرد: در مسير رسيدگي به پرونده ها خانواده برخي از زندانيان با 
فروش اموال يا با دريافت قرض يا وام هاي اغلب خانوادگي اصل بدهي ها 

را تأمين و فرآيند رسيدگي را تسريع بخشيدند. 

سرگردانی مردم با قطعی سرشماره اتوبوسرانی
مطهری، تهران: مدتی اس��ت سرش��ماره ۲000۱۱۱ كه ساعت 
حركت اتوبوس های درون ش��هری را به ش��هروندان تهرانی اعالم 
می كرد، قطع شده و مردم را دچار مش��كل و سرگردانی كرده است. 

لطفاً رسيدگی كنيد.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

مجيد عسگری پور  |  مهر

به منظور عضويت در شبكه ژئوپارك هاي جهاني

ژئوپارك طبس به يونسكو رفت
پرونده ژئوپ�ارك طبس به عنوان س�ومين ژئوپ�ارك ايران براي 
عضويت در ش�بكه ژئوپارك هاي جهاني به يونس�كو ارسال شد. 
ژئوپارك طبس با مس��احت ۲۲ ه��زار و 77۱ كيلومت��ر مربع داراي 

۳۹ژئوسايت است. 
عليرضا امري كاظمي، مدير ژئوپارك جهاني قش��م و مشاور ژئوپارك 
طبس گفت: بع��د از چهار س��ال كار و تالش و انجام زيرس��اخت ها و 
آموزش هاي الزم براس��اس آيين نامه ژئوپارك هاي يونس��كو، پرونده 
درخواس��ت عضويت ژئوپارك طبس در ش��بكه ژئوپارك هاي جهاني 
يونس��كو ارس��ال ش��د. يونس��كو پس از اينكه نهاده��اي بين المللي 
مختلف تأييديه دادند، در تابستان سال ديگر ارزيابان خود را به ايران 

مي فرستد.
امري كاظمي بيان كرد: ژئوپارك طبس با مس��احت ۲۲ هزار و 77۱ 
كيلومتر مربع داراي ۳۹ ژئوسايت است كه جذابيت هاي زمين شناختي 
فرهنگي و طبيعي زيادي را در خود دارد و يك��ي از مراكز مورد توجه 

خاص زمين شناسان ايران و جهان است. 
وي افزود: آماده سازي زيرساخت هاي ژئوس��ايت ها از جمله تابلوهاي 
تفس��يري، بخش هاي خدماتي و برگزاري دوره هاي آموزش��ي براي 
جامعه محلي در سطوح مختلف از جمله مباحث آموزش علوم زمين 
و دانش آموزي، صنايع دس��تي و توليد محصوالت محلي، مطالعات و 
پژوهش ها، راه اندازي و تشكيل مركز اطالع رساني ژئوپارك اقداماتي 
بوده كه در اين چند سال انجام شده است و گزارش آن را در قالب پرونده 
آماده و ارس��ال كرديم.  امري كاظمي گفت: پرونده ارس نيز به عنوان 
دومين ژئوپارك داوطلب ايران دو س��ال پيش به يونسكو ارسال شد و 
مورد تأييد قرار گرفت، ولي به دليل محدوديت هاي ناشي از شيوع كرونا 
امكان سفر ارزيابان يونسكو به كشور و بررسي هاي ميداني آنها ميسر 
نشد و به تعويق افتاد؛ اميدواريم در آينده نزديك اين ارزيابي انجام شود 

و ژئوپارك ارس نيز معرفي شود. 
گفتني است اكثر مناطق تحت حفاظت چهارگانه كشور قابليت تبديل 
به ژئوپارك ملي را دارند. نخستين ژئوپارك خاورميانه در جزيره قشم به 
عضويت شبكه جهاني ژئوپارك هاي ملي تحت حمايت يونسكو درآمد. 
پس از آن ارس به عنوان دومين ژئوپارك داوطلب به يونس��كو معرفي 

شد، سومين ژئوپارك نيز در منطقه طبس قرار دارد. 
امري كاظمي در اطلس توانمندي هاي ژئوپارك و ژئوتوريس��م ايران، 
۳0منطقه را در ايران به عنوان مناطق پيشنهادي براي معرفي و ثبت 

تحت عنوان ژئوپارك به تفصيل معرفي كرده است. 

ابراهیم مشیريان


