
حمايت از زوج هاي نابارور يك�ي از تكاليفي 
است كه همه اسناد باالدستي از سياست هاي 
كلي جمعيت و خانواده گرفته تا قانون جواني 
جمعي�ت و حماي�ت از خانواده ب�ه آن اذعان 
دارند. با وجود اي�ن، انگار هن�وز اجراي اين 
سياس�ت ها و حمايت از زوج ه�اي نابارور به 
اندازه كافي جدي گرفته نشده اس�ت! توزيع 
110 مركز ناباروري در كش�ور عادالنه نيست. 
از س�وي ديگر حمايت هاي بيمه اي از درمان 
ناباروري هزينه هاي درم�ان در مراكز دولتي 
را پوشش مي دهد. اين در حالي است كه سال 
گذشته سازمان بيمه سالمت ايران از افزايش 
پوش�ش بيمه اي خدمات درمان ناباروري هم 
در بخش بس�تري و هم س�رپايي تا ۹0 درصد 
خبر داده ب�ود. اين پوش�ش ۹0درص�دي اما 
فقط ب�راي بخش دولتي اس�ت كه ب�ا عنايت 
به توزيع ناعادالن�ه مراكز درم�ان ناباروري، 
بخش�ي از زوج ه�اي نابارور از دسترس�ي به 
خدمات درم�ان ناباروري مح�روم مي مانند. 
ح�اال رئي�س اداره جوان�ي جمعي�ت وزارت 
بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كي با بيان 
اينكه مراكز خصوص�ي درمان ناب�اروري در 
كشور با سازمان هاي بيمه گر قرارداد ندارند، 
از فراهم س�ازي زمين�ه عقد ق�رارداد ميان 
مراكز خصوصي درم�ان ناب�اروري و بيمه ها 
از س�وي وزارت بهداش�ت خبر داده اس�ت. 

يكي از ب��ا انگيزه ترين خانواده هاي��ي كه تمايل 
زيادي براي فرزن��د آوري دارند، زوج هاي نابارور 
هستند. طبق آمارها حدود 20 درصد از زوج هاي 
ايراني نابارورند كه آمارش��ان به حدود 3/5 تا 4 
ميليون زوج مي رسد. اين يعني ظرفيتي بالقوه 
براي جامعه اي كه ب��ا ابرچالش جمعيت روبه رو 
است. اينجا ديگر نيازي به اقناع و در نظر گرفتن 
مشوق نيست. زوج هاي نابارور مشتاقانه  خواهان 
داش��تن فرزند هس��تند، اما همه آنها توان مالي 
برآمدن از پ��س هزينه هاي درم��ان ناباروري را 
ندارند. از س��وي ديگر درمان هاي ناب��اروري با 
يك بار درمان لزوماً به نتيجه نمي رس��د و گاهي 
وقت ها تا حصول نتيجه نيازمند چندين بار تكرار 
است و همين مسئله هم موجب مي شود گروهي 
ديگر از زوج هاي ناب��ارور دور درمان ناباروري را 
خط بكش��ند. در كنار تمام اينها س��ال گذشته 
بود كه بنا شد بيمه سالمت ايرانيان تا 90 درصد 
هزينه هاي درم��ان ناب��اروري را پرداخت كند. 
اين ماجرا وقتي در كنار توزيع نامناس��ب مراكز 
درمان ناباروري قرار مي گي��رد، گروه ديگري از 
زوج هاي نابارور را از ادامه روند درمان ناباروري 
حذف مي كند. به همين خاطر است كه گسترش 
خدمات درم��ان ناباروري و افزايش دسترس��ي 
زوج هاي نابارور مس��تلزم آن است كه بيمه ها با 
مراكز ناب��اروري خصوصي هم ق��رارداد ببندند. 
حاال به گفته صابر جباري، رئي��س اداره جواني 
جمعيت وزارت بهداش��ت قرار است زمينه اين 

قرارداد فراهم شود. 
 حمايت از زوج هاي نابارور در قانون 

حمايت از زوج هاي نابارور يكي از تأكيدات مقام 
معظم رهب��ري در سياس��ت هاي كلي جمعيت 
است كه حاال در قانون جواني جمعيت و حمايت 
از خانواده هم مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اين 
اس��اس طبق ماده 43 قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت، وزارت بهداش��ت مكلف است 
با همكاري وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 

و سازمان هاي بيمه گر، برنامه ها و اقدامات الزم 
را براي برخ��ورداري همه زوج هاي��ي كه به رغم 
اقدام به بارداري به مدت يكسال يا بيشتر صاحب 
فرزند نشده  اند، از برنامه هاي معاينه، بيماريابي، 
تشخيص علت ناباروري و درمان آن تحت پوشش 
كامل بيمه ه��اي پايه، ب��دون محدوديت زمان 
و دفعات مورد نياز به تش��خيص پزش��ك معالج 
به عمل آورد. براي افراد باالي 35 س��ال، مدت 
مذكور در ماده فوق از يكسال به شش ماه كاهش 
مي يابد. كساني كه دچار سقط مكرر شده اند هم 

مشمول ماده فوق هستند. 
عالوه بر اين، طبق قانون جواني جمعيت، شوراي 
عالي بيمه موظف است بسته خدمات پايه خود 
را به شكلي تعريف كند كه شامل همه اقدامات 
مذكور در درم��ان ناباروري اوليه و ثانويه ش��ود 
و حداكثر تا ش��ش ماه پس از الزم االجرا شدن، 
قانون به تصويب هيئت وزيران برسد. همچنين 
تجهيز و راه اندازي يك مركز تخصصي ناباروري 
سطح دو در دانش��گاه علوم پزشكي و سطح سه 
در هر استان اجرا خواهد شد، اما در حال حاضر 
توزيع مراكز درمان ناباروري در كشور متناسب 
نيست و بيمه ها با مراكز خصوصي درمان ناباروري 

قرارداد ندارند. 
 توزيع ناعادالنه مراكز درمان ناباروري

 ابراهيم پارسا نژاد، رئيس انجمن ناباروري ايران 
با اشاره به اينكه سال گذش��ته بيمه ها پاي كار 
خدمات ناباروري آمدند، مي گويد: » امروز ۱۱0 
مركز ناباروري در حال فعاليت و خدمات رساني 
سطح سه درمان ناباروري هس��تند. در شرايط 
فعلي توزي��ع عادالنه امكانات درم��ان ناباروري 
در سيس��تم درمان ما وجود ندارد و شديداً نياز 
به سياس��تگذاري و اجراي موارد مذكور توسط 
مس��ئوالن س��طوح باالي وزارتخانه به چش��م 

مي خورد.«
 دكت��ر عل��ي صادقي تب��ار، مدير مرك��ز درمان 
ناباروري پژوهش��گاه ابن س��ينا هم در پاسخ به 
سؤال »جوان« درباره هزينه هاي درمان ناباروري 

مي گويد: »درمان ناباروري به چهار بخش تقسيم 
مي شود. درمان هاي دارويی سرپايي، درمان هاي 
آي  يو  اي و درمان هاي جايگزين و در نهايت درمان 
آي  وی  اف كه در حال حاضر موضوع حمايت دولت 

و بيمه ها از درمان IVF مطرح است.«
به گفته وي به طور خالصه در اين روش درماني 
س��ه جزء هزينه داريم؛ يكي هزينه هاي بررسي 
بيمار در كلينيك و خدمات پاراكلينيكي است. 
بعد از اين مرحله وقتي بيم��ار كانديداي درمان 
IVF مي ش��ود، بايد دارو هاي��ي را دريافت كند 
كه دارو هايي گرانقيمت هس��تند و از س��ال 92 
يا حتي قبل تر تحت پوش��ش بيمه بوده اند، اما 
همه مراك��ز اين دارو ه��ا را با پوش��ش بيمه در 
اختي��ار بيماران ق��رار نمي دادن��د. صادقي تبار 
مي افزايد: » هزينه ه��اي دارويي درمان ناباروري 
ثابت نيس��ت و از 2، 3  ميليون ت��ا ۶ ، ۷  ميليون 
تومان مي شود؛ يا به طور مثال يك داروي خاص 
براي بيمار ۸/5 ميليون تومان هزينه دارد و عالوه 
بر آن بايد دارو هاي ديگري هم براي كامل شدن 
سيكل درماني استفاده شود، اما در مجموع دارو 
حدود 30 درصد از هزينه هاي درماني را به خود 
اختص��اص مي دهد، ول��ي ح��دود 50  درصد از 
هزينه هاي IVF مربوط به اتاق عمل و استحصال 
تخمك و خدمات جنين شناس��ي اس��ت كه بر 
اس��اس مصوبه جديد در حال حاضر بيمه ها اين 
قسمت از خدمات درمان ناباروري را تا ۷ ميليون 

تومان پوشش مي دهند.«
اين متخصص درمان ناباروري تأكيد مي كند: »در 
اغلب مراكز هزينه هاي اتاق عمل و جنين شناسي 
بي��ش از ۷ ميليون تومان اس��ت، ام��ا در بخش 
خصوصي حدود ۱4 ميليون تومان اس��ت، ولی 
بر اس��اس مصوبات مجلس و اقدامات س��ازمان 
بيمه سالمت معادل ۷ ميليون تومان به هر زوج 
كمك مي شود. البته دارو و هزينه هاي تشخيص 
و آزمايش ها هم در صورت مراجعه به مراكز طرف 

قرارداد با بيمه محاسبه مي شود.«
احمد وث��وق، معاون پژوهش��گاه روي��ان هم با 

بيان اينكه دو سوم درمان زوجين نابارور كشور 
در مراك��ز غير دولت��ي انج��ام مي ش��ود، تأكيد 
مي كند: » اگر مي خواهيم ب��ه افزايش جمعيت 
كمك كنيم، حتماً بايد به مراكز درمان ناباروري 
در بخش غير دولت��ي توجه ويژه اي ش��ود. اگر 
اين حمايت ها صورت نگي��رد، قطعاً روند درمان 

زوجين نابارور دچار مشكل خواهد شد.«
 قرارداد مراكز خصوصي ناباروري با بيمه 
صابر جباري پيش��گيري و درم��ان ناباروري در 
توضيح اقدامات اي��ن وزارتخانه براي حمايت از 
درمان ناباروري با تأكيد بر توجه وزارت بهداشت 
به موضوع ناباروري مي گوي��د: » در حال حاضر 
هزينه هاي درمان ناباروري تحت پوش��ش بيمه 
قرار گرفته اند و بيمه س��المت به طور كامل اين 
پوش��ش را ايجاد مي كند. به زودي بيمه تأمين 
اجتماعي هم هزينه هاي درمان ناباروري را تحت 

پوشش بيمه قرار مي دهد.«
به گفته وي وزارت بهداشت مراكز درمان ناباروري 
سطح دو را براي كل كشور طراحي مي كند و ما 
مي توانيم در مسير درمان ناباروري در كنار طب 

مدرن از روش هاي طب ايراني هم بهره ببريم. 
جباري با تأكيد بر اينكه بخش عمده اي از كساني 
كه با مشكل ناباروري درگير هستند براي درمان 
اين موضوع به اقدامات گران قيمت نياز ندارند، 
مي افزايد: »مراكز خصوصي درمان ناباروري در 
كشور با سازمان هاي بيمه گر قرارداد ندارند، اما 
وزارت بهداش��ت قصد دارد زمينه عقد قرارداد 
ميان مراكز خصوصي درمان ناباروري و بيمه ها 

را فراهم كند.«
از ن��گاه رئي��س اداره جوان��ي جمعي��ت وزارت 
بهداشت، ارزان س��ازي خدمات درمان ناباروري 
براي حل اين مشكل يك گام بسيار بزرگ است. 
وي با اش��اره به اينكه تا به ام��روز خدمات طب 
ايراني براي درمان ناباروري در دس��ترس مردم 
نبوده است، مي افزايد: » در حال حاضر در سراسر 
دنيا به اثبات رسيده كه طب ايراني مي تواند ميزان 

موفقيت درمان هاي ناباروري را افزايش دهد.«
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ايران به فناوري توليد  »باتري هاي فلز هوا« دست يافت

بيمه درمان ناباروري در مراكز خصوصي
وزارت بهداشت زمينه عقد قرارداد را  ميان مراكز خصوصي درمان ناباروري و بيمه ها فراهم مي كند

نس�ل جديدي از 
باتري هاي فلز هوا    سرک

از س�وي يك ش�ركت دانش بنيان در مسير 
توس�عه ق�رار گرفت ت�ا اي�ران نيز ب�ه جمع 
كشور هاي داراي فناوري صاحب اين محصول 

اضافه شود. 
مدير عامل يك شركت دانش بنيان با بيان اينكه 
نسل جديد باتري ها با فناوري فلز هوا، محصولي 
پيچيده و پيشرفته است، به تسنيم گفت: يكي از 
شاخص هاي كليدي باتري هاي فلز هوا، مداومت 
انرژي است. از سوي ديگر اين نوع باتري ها انرژي 
زيادي نيز توليد مي كنند، بنابراين در وسايلي به 
كار گرفته مي شوند كه به انرژي زياد و مداوم نياز 
است.  سجاد مهرابي با اشاره به توليدات انواع مواد 
اوليه باتري از سوي بخش هاي دولتي و خصولتي 
در كشور، شرايط رقابت در مسير تجاري سازي 
محصول خود را پرچال��ش توصيف كرد و گفت: 
مسئوالن با حمايت از اين محصول ايران ساخت، 
امكان رقابت بخش خصوصي با محصوالت مشابه 
دولتي و خصولتي را براي محصوالت توليد داخل 

فراهم كنند. 
ميزان مصرف ان��رژي يا مي��زان تقاضاي آن در 
س��ال هاي آينده افزاي��ش پيدا مي كن��د و اين 
موضوع به تمام��ي تجهيزات مربوط مي ش��ود. 
باتري هاي حال حاضر يك ان��رژي مخصوص و 
چگالي انرژي مشخصي دارند، اما براي افزايش 
ميزان انرژي بدون محدوديت حجم و وزن بايد 
به سمت باتري هاي نسل پيشرفته حركت كرد.  

باتري هاي فلز هوا كاربرد هاي بسيار گسترده اي 
در صنايع مختلف دارند. اين باتري ها در دنيا به 
مرحله تجاري سازي نرسيده اند. در حال حاضر 
تنها موردي كه از اين محصول به دليل مداومت 
انرژي، نبود خطرات جانبي، قيمت تمام ش��ده 
پايين و يك بارمصرف بودن اس��تفاده مي شود، 

در سمعك است. 
تأمين ان��رژي در دكل ه��اي مخابراتي و صنايع 
 ،UPS مختلف، جايگزين مناسب سيستم هاي
به عنوان باتري در وسايل نقليه الكتريكي، سيستم 
روشنايي اضطراري، تفريحات زيرآبي، تجهيزات 

پزش��كي و نظامي برخي بخش هايي هستند كه 
اين باتري كاربرد دارد. 

باتري فل��ز ه��وا مزيت ه��اي زي��ادي از جمله 
توان تولي��د انرژي بيش��تر تا پنج برابر نس��بت 
به باتري ه��اي ليتيومي و تا 40 برابر نس��بت به 
باتري هاي س��رب اس��يدي، ايمني باال، مخرب 
نبودن براي محيط زيست، ش��ارژ شدن سريع و 
قابليت انعطاف را در طراحي دارد.  در س��اخت 
اين باتري ها از اسيد ها اس��تفاده نمي شود و اين 
موضوع هم جزو ديگر مزيت هاي آن محس��وب 
مي شود، همچنين بخش��ي از باتري به بيرون از 

فضاي سلول منتقل و اين موضوع باعث مي شود 
محدوديتي در كاتد باتري هاي فلز هوا به وجود 
نيايد.  اجزايي كه براي ساخت اين باتري به كار 
 مي روند به تنهايي مي توانند دانش بنيان باشند 
و به  عنوان يك محصول جدا به فروش برس��ند. 
اين ش��ركت اجزاي باتري فلز هوا از قبيل انواع 
نانو ذرات رس��اناي كربني، كاتاليس��ت منگنز و 
غش��ا هاي مختلف عبور گاز را با كيفيت بس��يار 

باال مي سازد. 
با توجه به اينكه اين محص��ول در دنيا به مرحله 
تجاري سازي نرسيده و رقيبي در اين حوزه وجود 
ندارد، مي تواند سهم بااليي در صادرات باتري هاي 

فلز هوا و همچنين اجزاي آن داشت. 
مدي��ر عامل اين ش��ركت دانش بنيان با اش��اره 
به اينكه رش��د و توس��عه اين فن��اوري و تأمين 
هزينه هاي آن نياز به حمايت  دارد، گفت: كمك 
در فروش مواد اوليه با كيفيت، جذب پروژه هاي 
تحقيقاتي و سفارش محصول از مسائلي است كه 
مي توانند به رش��د و توسعه اين فناوري و تأمين 

هزينه هاي آن كمك شاياني كند. 
مهرابي با تأكيد بر همراهي و حمايت بخش هاي 
مختلف اثرگ��ذار براي توس��عه اي��ن محصول 
ايران س��اخت عنوان كرد: با توج��ه به اينكه اين 
محصول ويژگي هايي منحصربه ف��رد و قابليت 
رقابت در ب��ازار جهان��ي را دارد، الزم اس��ت با 
حمايت هاي معن��وي دس��تگاه هاي ذيربط در 
زمينه تجاري س��ازي اين محصول اقدامات الزم 

صورت بگيرد. 

 مع��اون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران گف��ت: با وجود 
تحريم هاي كش��ور، 2هزار چرخ مترو به همت شركت سرمايه گذاري 
ش��هر از طريق مناقص��ه عمومي ثبت س��فارش و در مرحله نخس��ت 

900چرخ در سه بخش وارد كشور شد. 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مناسبت 
هفته واكسيناس��يون گفت: بس��ياري از بيماري ها با واكسيناسيون 
ريشه كن شدند و س��المت كودكان ايراني همتراز كشورهاي توسعه 

يافته است. 
 معاون تربيت بدني و س��المت وزارت آموزش و پ��رورش از فعاليت 

5هزارو۸00 مراقب سالمت در مدارس كشور خبر داد. 
 معاون حقوقي قوه قضائيه با اش��اره به افزايش بي��ش از هزار عنوان 
مجرمانه از سال ۱3۸۶ تا س��ال ۱40۱ گفت: در حال حاضر 2 هزار و 
550 عنوان مجرمانه در 222 قانون مصوب كشور گنجانده شده است. 
در همين رابطه رئيس كل دادگستري تهران بر ضرورت »قضازدايي با 

استفاده حداكثري از ظرفيت شوراهاي حل اختالف« تأكيد كرد. 
 دبير كميته علمي كش��وري مقابله با كرونا با بيان اينكه سويه هاي 
جديد اين بيماري در برخي كش��ورها نگران كننده است، گفت: مردم 
دچار عادي انگاري شده اند و با اين تصور كه آمار كرونا كاهش  يافته است 
و به پايان كرونا رسيده ايم، در اماكن عمومي، فضاهاي سربسته، وسايل 
نقليه عمومي، همايش ها، كنس��رت ها و خيابان ها، ماس��ك هاي خود 
را برداش��ته اند. با جديت تأكيد مي كنم كه كرونا به پايان نرس��يده و 

شيوه نامه هاي بهداشتي بايد همچنان رعايت شود. 
 مدير كل قرآن، عترت و نماز وزارت آم��وزش و پرورش گفت: براي 
كيفي سازي فعاليت هاي حوزه قرآن، عترت و نماز سال تحصيلي آينده 

از متون كتاب هاي درسي استفاده خواهيم كرد. 
 مدير عامل شركت كنترل كيفيت هوا گفت: توانايي تعيين كانون هاي 
ريزگرد و پيش بيني توده هاي ريزگ��رد و غلظت ذرات معلق حاصل از 
آنها در هواي شهر تهران را داريم و ورود اولين توده هاي ريزگرد از سوي 

مرزهاي غربي كشور را شناسايي كرديم. 
 يك فعال حوزه جمعيت با بيان »در سال بين 350هزار تا 400هزار 
سقط جنين در كشور داريم«، گفت: در زمان جنگ، سازمان جهاني 
بهداشت ۱3 نوع وسيله جلوگيري از بارداري را رايگان به مردم ايران 
مي داد كه توسط ۱5هزار شبكه بهداش��ت، كاهش جمعيت كشور 

انجام مي  شد. 

حسین سروقامت

داريد ظرف مي ش�وييد و گردگي�ري مي كنيد كه چش�متان 
مي افتد به صفحه موبايل فرزندتان. . . شوكه مي شويد!

مگر مي شود؟ چطور از چشم من پنهان مانده است؟ يعني بچه 
من. . . بله؛ خطر تا كنج خانه ما آمده است. 

مايليد به هش�ت پيش�نهاد مادرانه ب�راي اي�ن مواقع گوش 
بسپاريد؟

»نگران باشيد؛ مضطرب نه!« نگراني تدبير و اضطراب عصبانيت 
مي آورد. »مقتدر باشيد؛ مستبد نه!« اقتدار اعتبار و استبداد 
ويرانگر است. »مدارا كنيد؛ مسامحه نه!« مدارا، همراهي است، 

مسامحه بي خيالي!
»نظارت كنيد؛ مچ گيري نه!« مچ گيري حريم ها را شكسته، راه 
بازگشت را مي بندد. »فعال باش�يد؛ منفعل نه!« عنصر واداده 
هميش�ه بازي را مي بازد. »تعليم دهيد؛ تخدي�ر نه!« تعليم بر 
دانايي استوار اس�ت، تخدير بر ناداني. »تشويق كنيد؛ تأديب 

نه!« تشويق انگيزشي است، بر كار شايسته. 
. . . و سرانجام »پيروز باشيد؛ مغلوب نه!« مغلوب براي خودش 

هم ارزش ندارد؛ چه رسد ديگران!
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راه اندازي بزرگ ترين مركز دستفروشي
كشور با ظرفيت 800 هزار غرفه

مش�اغل  و  صناي�ع  س�اماندهي  ش�ركت  عام�ل  مدي�ر 
مرك�ز  بزرگ تري�ن  راه ان�دازي  از  ته�ران  ش�هر 
دستفروش�ي كش�ور ب�ا ظرفي�ت ۸00 ه�زار غرف�ه خب�ر داد. 
قدرت اهلل محمدي، مدير عامل شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران با اشاره به سد معبر دستفروشان در سطح شهر تهران گفت: 
سامان بخش��ي به هم ريختگي و شلختگي سطح ش��هر را در دستور 
كار قرار داده ايم.  وي ايج��اد روز بازارها را بهترين روش براي مديريت 
دستفروشان دانست و ابراز داشت: 5 هزار و ۶00 دستفروش در 45روز 
بازار تهران امرار معاش مي كنند و درصدديم ۱0 هزار دس��تفروش را 

ساماندهي كنيم. 
محمدي ساماندهي دستفروشان پنج محور )ميدان تجريش، هفت تير، 
وليعصر، خيابان شهرزاد و ۱5 خرداد( را از برنامه هاي اصلي اين شركت 
عنوان ك��رد و گفت: دو هكت��ار گاراژ در منطقه ۱۸ وجود داش��ت كه 
40ش��غل غيرمجاز در آنجا فعاليت مي كرد. اين محي��ط با همكاري 
منطقه۱۸ تخليه شد و همه مش��اغل آالينده منتقل ش��دند و بعد از 
25سال از آلودگي پاكسازي شد.  مدير عامل شركت ساماندهي صنايع 
و مشاغل شهرداري تهران ابراز داشت: دستفروشان بزرگراه آزادگان و 

محله خالزير عالوه بر آثار اجتماعي آسيب هاي جاني داشته اند. 
وي ادامه داد: بزرگ ترين مركز دستفروشي كشور با ظرفيت ۸00هزار 
غرفه ايجاد مي شود كه تمامی دستفروشان خالزير ساماندهي مي شوند.  
محم��دي از تصميم گيري درب��اره مراكز ضايعاتي محل��ه خالزير در 
كميسيون ماده 5 خبر داد و ابراز داش��ت: با ساماندهي، خيابان كشي 
و گردش اقتصادي اين منطقه را كه حذف ش��دني نيست، ساماندهي 

مي كنيم. 
به گزارش فارس، وي با انتقاد از اينكه بازار گلفروش��ي محور ش��هيد 
هاشمي نژاد در محدوده بهش��ت زهرا، حدود ۱5 سال پيش ساخته و 
رها شده است، گفت: مافيا در آنجا ساكن شده و بهره برداري مي كند و 
دستفروشان هم همچنان در حاشيه بزرگراه وارد شده اند تا تيرماه اين 

مركز ساماندهي شده است.  
محمدي همچنين درباره فعاليت ون كافه ه��ا توضيح داد: ون كافه ها 
كه شش سال در تهران بدون نظارت و مجوز فعاليت مي كردند، براي 
اولين بار ساماندهي شدند و 50 درصد اين ون كافه ها با تشكيل پرونده 
مجوز سه ماهه گرفته اند و براي مسائل ترافيكي از آنها تعهد گرفته ايم.  
وي افزود: حضور ون كافه ها در سطح شهر از ۱0 صبح تا ۱2 شب به بعد 
اس��ت.  محمدي همچنين از ايجاد گذر اقوام ايراني در حاشيه شرقي 
پارك ملت با نمادهاي س��ينمايي ك��ه براي اولين بار در كش��ور اجرا 
مي شود، خبر داد و گفت: 3۱ غرفه با نماد هر استان و سوغات و غذاي 
هر استان ايجاد شده است و هر ماه يك استان كارهاي سنتي قوم خود را 

اجرا مي كند تا روحيه نشاط را در شهروندان افزايش دهيم. 

دستگاه قضا 
پاي كار كنار زدن مسئوالن متخلف

سازمان بازرسي كل كشور سال گذشته تمركز خود را بر پيشگيري 
از ارتكاب جرم گذاشت. در همين راس�تا هم حدود ۴هزار و ۴۴0 
مورد گزارش هشداري به وزرا و رؤساي سازمان های مختلف داد. 
به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور در كنار اين موارد در سال 
قبل، حدود ۷۹0 پرونده كيفري و بيش از 2هزارو600 مورد پرونده 
تخلفاتي و انتظامي هم براي مسئوالن ادارات تشكيل شده است. 

دستگاه هاي اجرايي در كشور بسيار گسترده و پرتعداد هستند. سازمان 
بازرسي كل كشور هم نيروي الزم براي رسيدگي به تك تك دستگاه ها، 
قراردادها و اعمالي را كه افراد مرتكب مي شوند، ندارد. تاكنون هم غالباً 
بازرسي ها سنتي بودند و حاال اين سازمان به دنبال اين است كه با توجه 
به رشد سيستمي و الكترونيكي شدن امور، نظارت هايش را الكترونيكي 
كند.  در ديدارهاي استاني دولت هم ۷۷ هزار و ۷5۶ درخواست چهره 
به چهره با مردم صورت گرفته و حجم درخواست ها و مطالبات مردم در 
ابتداي تشكيل دولت ۱9 برابر دولت هاي قبل بوده است. از آنجايي هم كه 
مديران در خط مقدم مراجعات مردمي هستند، دولت با حساسيت نسبت 

به عملكرد مديران، با هر تخلفي از سوي مسئوالن برخورد مي كند. 
 ۴۴۴0 گزارش هشداري به نهادهاي مختلف

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اين سازمان تنها دستگاه 
نظارتي در كشور است كه هم جايگاه قانون اساسي و هم وظيفه نظارت 
بر تمامی دستگاه ها را دارد، گفت: در همين مدت هدفمندي يارانه ها 
حدود ۸4۶ مورد بازرسي و بازديد از محل هاي مختلف داشتيم و حدود 
۱۶۷ اكيپ مشترك تشكيل شد. همچنان هم در كنار دولت هستيم و بر 
عملكرد دستگاه هايي كه وظيفه تهيه كاال و تنظيم بازار را دارند، نظارت 
مي كنيم.  ذبيح اهلل خداييان با تأكيد بر اينكه تمركزمان را بر پيشگيري 
از ارتكاب جرم گذاشتيم، اعالم كرد: در سال قبل، حدود 4هزار و 440 
مورد گزارش هشداري داديم. يعني دستگاه ها را آسيب شناسي كرديم 
و موارد شناسايي شده را به وزرا و رؤساي س��ازمان ها هشدار داديم و 
پيشنهاداتي ارائه كرديم تا در زمان تعيين ش��ده آنها را اجرا كنند. در 
كنار اين مورد نيز در سال ۱400، حدود ۷90 پرونده كيفري و بيش از 
2هزار و ۶00 مورد پرونده تخلفاتي و انتظامي براي كاركنان و مسئوالن 

ادارات تشكيل شده است. 
 ۸ هزار شكايت مردمي در دست بررسي است

خداييان گفت: بعد از ورود به ماجراي بورس، براي برخي از مسئوالن 
وزارت اقتصاد و دارايي كه قباًل به آنها پيشنهاداتي داده شده بود و عمل 
نكرده  و باعث خسارت به مردم شده بودند، پرونده تشكيل داديم و حتي 
برخي محكوم شدند. دو، سه پرونده كيفري هم براي مسئوالن بورس 
تشكيل ش��د. براي اش��خاص حقوقي فعال در بورس نيز پرونده هاي 
انتظامي تش��كيل شد و حدود 220 ش��خص حقيقي محكوم شدند و 

حدود 44 ناشر هم در مرجع انتظامي محكوميت پيدا كردند. 
وی افزود: در سال گذش��ته ۶0 هزار گزارش از طريق سامانه شكايات 
سازمان بازرسي براي ما واصل شده اس��ت. با همين گزارش ها بيش از 
هزار پرونده تشكيل ش��ده كه هنوز برخي از اين پرونده ها به دس��تگاه 
قضايي واصل نشده اند، اما در دس��تور كار ما قرار دارند. 5۱ هزار مورد 
شكايت نيز از طريق همين سامانه به دست ما رسيده كه براي آن 230 
پرونده با توجه به بررسي هايي كه صورت گرفته، تشكيل شده و بيش از 

۸ هزار مورد هم در دست بررسي داريم. 
وي در رابطه ب��ا قانون جوان��ي جمعيت ني��ز اظهار ك��رد: قانوني كه 
تصويب شده، قانون جامع و كاملي اس��ت. براي اجراي اين قانون ناظر 
تعيين ش��ده و يكي از ناظرهاي اين قانون، س��ازمان بازرسي است. در 
قانون تأكيد شده، اگر دستگاهي در اجراي وظايفي كه براي آن در نظر 
گرفته شده، كوتاهي كند، مستنكف از انجام وظيفه محسوب می شود 
و مجازات حبس طويل المدت دارد. ما نيز بعد از دستور رياست محترم 
قوه قضائيه، به موضوع ورود و تكاليف دستگاه ها را احصا  كرديم و اخطار 
مي كنيم اگر دستگاه ها به وظايف شان عمل نكنند، موارد را به دستگاه 

قضايي منعكس مي كنيم. 

علیرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

توسعه ماهواره برهاي بومي 
در دستور كار وزارت ارتباطات 

وزي�ر ارتباط�ات گف�ت: برنامه ه�اي متع�ددي ب�راي توس�عه 
ماهواره ه�ا، ماهواره بره�اي بوم�ي و خدم�ات فض�ا پاي�ه براي 
س�ال جاري ت�دارك ديده ش�ده كه ب�ه م�رور اعالم مي ش�ود. 
عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در جلسه شوراي 
هماهنگي روابط عمومي هاي وزارت ارتباطات  با اشاره به مأموريت هاي 
مهم وزارت ارتباطات و تأثير آن در زندگي ۸5 ميليون ايراني  افزود: در 
سال هاي گذشته كمتر به توسعه فناوري اطالعات پرداخته شده است و 
ما برنامه داريم با توسعه و تحول ديجيتال و ايجاد سرويس ها و خدمات 

جديد، كيفيت زندگي مردم را ارتقا دهيم. 
زارع پور به اقدامات و برنامه هاي مه��م وزارت ارتباطات در دوره جديد 
اشاره كرد و افزود: اجراي شبكه ملي اطالعات و طرح رساندن فيبرنوري 
به در منازل و كسب و كارها از آرزوهاي چندين ساله مسئوالن اين حوزه 

بوده و از مهم ترين پروژه هاي اين دوره وزارت ارتباطات است. 
وزير ارتباطات به اس��تقبال نكردن مردم از پورت هاي آماده شده اين 
شبكه تاكنون اش��اره كرد و گفت: اين موضوع و مزيت هاي اين شبكه 
نياز به تبيين دارد و توليد كنندگان محتوا و ارائه كنندگان سرويس ها و 

خدمات نيز بايد حضوري فعال در اين عرصه داشته باشند. 
وي پنجره واحد خدمات دولت و پنجره ملي خدمات را از ديگر برنامه ها 
اعالم كرد و افزود: پنجره ملي خدمات توسط وزارت ارتباطات راه اندازي 
و تاكنون نيز ۱0 دستگاه به آن متصل و احراز هويت آنالين نيز در اين 

سامانه ايجاد شده است. 
وزير ارتباطات برنامه هاي فضايي را يكي ديگر از اقدامات اين وزارتخانه 
در س��ال جاري عنوان كرد و گفت: برنامه هاي متعددي براي توسعه 
ماهواره ها و ماهواره برهاي بومي و نيز توسعه خدمات فضا پايه براي سال 

جاري تدارك ديده شده است كه به مرور اعالم مي شود. 


