
»كارتخوان داش�تن يا نداش�تن مطب هاي 
پزش�كان« به داغ ترين مسئله اين روزهاي 
كميس�يون تلفيق مجلس و س�ازمان نظام 
پزش�كي تبديل ش�ده اس�ت! محاس�بات 
سرانگش�تي ح�دود درآم�د پزش�كان 
كش�ورمان را نش�ان مي دهد، فرار مالياتي 
اين گروه بسيار بيشتر از 550ميليارد توماني 
است كه از سوي سازمان امور مالياتي اعالم 
شده است. به همين خاطر كميسيون تلفيق 
مجل�س در اليح�ه بودجه س�ال 98 تدابير 
ويژه اي ب�راي جلوگي�ري از ف�رار مالياتي 
اقشار و اصناف انديشيده است. وضع ماليات 
10درصدي براي درآمد پزشكان و پيشگيري 
از فرار مالياتي پزش�كان با ال�زام مطب ها و 
مراكز درماني ب�ه اس�تفاده از كارتخوان از 
جمله تدابير اين كميس�يون ب�راي بودجه 
س�ال آينده اس�ت. اما اين تدبي�ر به محل 
مناقشه ميان اعضاي سازمان نظام پزشكي و 
كميسيون تلفيق مجلس تبديل شده است. 
محمدرضا ظفرقندي، سرپرس�ت سازمان 
نظ�ام پزش�كي در واكن�ش به نام�ه معاون 
قضايي دادستان كل كشور درخصوص الزام 
پزشكان به استفاده از دس�تگاه كارتخوان 
با بي ربط دانس�تن ف�رار مالياتي و داش�تن 
دستگاه كارتخوان،  تنها به توصيه برداشتن 
دس�تگاه كارتخ�وان ب�راي رف�اه بيش�تر 
م�ردم اكتفا كرده اس�ت. ناي�ب  رئيس اول 
ش�وراي عالي نظام پزش�كي هم در واكنش 
به اي�ن مصوبات معتق�د است:»پزش�كان 
تاب�ع قان�ون نظ�ام صنف�ي نيس�تند بلكه 
نظ�ام پزش�كي قان�ون مس�تقلي دارد.«

نداشتن دس��تگاه كارتخوان براي فرار مالياتي 
حاال ديگر به ترفندي س��وخته تبديل شده و 
كميسيون تلفيق براي جلوگيري از اين روش 
دورزدن پرداخت ماليات از س��وي پزشكان در 
اليحه بودجه س��ال آينده تدابيري انديشيده 
اس��ت. براس��اس تبصره ۶ اليح��ه بودجه 98 
تمامي صاحبان مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، 
داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها 
توسط وزارت بهداش��ت يا نظام پزشكي صادر 
شده است، در سال 98 مكلف هستند از پايانه 
فروشگاهي اس��تفاده كنند تا با مشخص شدن 
ميزان درآمدش��ان، ماليات بپردازن��د. در بند 
ديگر نيز همه مراكز درماني كه صورت حساب 
بيمار را صادر مي كنند، مكلف شدند ۱۰درصد 
از مبلغ دستمزد هر پزشك را اعم از حق العمل 
و آنچه به  صورت نقدي از بيمار دريافت مي شود 
به صورت مس��تقيم، به نام پزش��ك مربوطه به 
حساب سازمان امور مالياتي بابت علي الحساب 
ماليات آن پزش��ك واريز كنند. اما اين ماجرا، 
پزشكان و به خصوص سازمان صنفي اين قشر 

يعني سازمان نظام پزشكي را به تكاپو واداشت 
تا جايي كه البي پزش��كان در تالش است تا با 
فشار به كميس��يون تلفيق اين بند را از اليحه 

بودجه 98 حذف كند. 
  ارتباط ماليات با دستگاه كارتخوان 

كارمن��دان و كارگ��ران و ب��ه ط��ور خالص��ه 
حقوق بگيران تنها اقشاري از جامعه  هستند كه 
پيش از آنكه حقوقشان را دريافت كنند، ماليات 
آن را مي پردازن��د. در عوض اقش��ار و اصنافي 
با درآمدهاي نجومي اغل��ب فرارهاي مالياتي 
نجومي هم دارند كه پزشكان يكي از اين اقشار 
هس��تند. مطابق اعالم س��ازمان امور مالياتي 
كشور ماليات پزشكان در سال 9۶، 7۰۰ميليارد 
تومان بوده كه تنه��ا ۱5۰ميليارد تومان از اين 
مبلغ را پرداخته اند، اما با يك حساب سرانگشتي 
مي توان دريافت فرار مالياتي پزشكان بيشتر از 

اين حرف هاست. 
با توجه به ۱۱۰هزار پزش��ك فعال در كش��ور، 
ماليات 7۰۰ميليارد تومان��ي در صورتي قابل 
قبول اس��ت كه درآم��د ماهانه هر پزش��ك را 

2/۶ميليون تومان محاس��به كنيم! در صورتي 
كه برخي كارشناسان اقتصاد سالمت با عنايت 
به درآمد ب��االي برخي از تخصص ه��ا ماليات 
واقعي بر درآمد پزشكان را حدود 7هزار ميليارد 
تومان محاس��به مي كنند!  يعني ۱۰برابر آنچه 
سازمان امور مالياتي كش��ور در اين باره اعالم 

كرده است. 
سيدحسن قاضي زاده هاشمي، وزير مستعفي 
بهداش��ت هم زماني كه ماجراي فرار مالياتي 
نيمي از پزشكان تهراني داغ شده بود، در واكنش 
به اين فرار بزرگ گفت:»اگر پزش��كي ماليات 
نمي دهد، مقصر س��ازمان مالياتي است. مردم 
به ش��ما حقوق مي دهند كه ماليات بگيريد.« 
اما واكنش ايرج فاضل، رئيس مستعفي سازمان 
نظام پزشكي به اين ماجرا اينگونه بود:»نداشتن 
كارتخوان تأثيري در فرار ماليات ندارد!« اما با 
وجود اين اظهارات مقاومت عجيب س��ازمان 
نظام پزش��كي در برابر الزام پزشكان به نصب 
كارتخ��وان در مطب ها و همچني��ن پرداخت 
۱۰درصد ماليات از درآمدشان نشان مي دهد، 

نداشتن كارتخوان و پرداخت ماليات آنقدرها 
هم بي ربط نيستند. هرچند ترفندهاي ديگري 
هم هست كه با وجود داشتن كارتخوان مي تواند 
فرارهاي ميلياردي پزشكان از ماليات را ادامه 
دهد؛ از جمله اينكه دستگاه كارتخوان به اسم 
منشي مطب گرفته ش��ود و... قانون گذار بايد 

براي اين مسائل هم تدبيري بينديشد. 
  نظام پزشكي قانون مستقل دارد

ع��زت اهلل گل علي��زاده، نايب رئي��س اول 
شوراي عالي نظام پزشكي با اشاره به دو مصوبه 
اخير كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
درب��اره الزام پزش��كان ب��ه نص��ب پايانه هاي 
فروشگاهي و كسر ۱۰درصد از حق الزحمه آنها 
از س��وي مراكز درماني به عنوان ماليات تأكيد 
مي كند: »بايد توجه كرد كه پزشك معامله انجام 
نمي دهد و رابطه خريد و فروشي با بيمار ندارد 
بلكه به بيمار خدمت ارائه مي دهد. بنابراين اگر 
قرار است اولويتي هم باشد اين اولويت بايد در 
ساير مشاغل انجام و زيرساخت هاي آن فراهم 
شود و بعد س��راغ گروه پزش��كي بيايند. البته 
ما تابع قانون نظام صنفي نيس��تيم بلكه نظام 

پزشكي قانون مستقلي دارد.«
  اكتفا به توصيه !

ظفرقندي، رئيس ش��وراي عالي و سرپرست 
سازمان نظام پزش��كي هم در واكنش به نامه 
محمدجواد حشمتي، معاون قضايي دادستان 
كل كشور درخصوص الزام پزشكان به استفاده 
از دس��تگاه كارتخوان و نظارت ب��ر اين امر را 
خ��ارج از وظاي��ف و اختيارات اين س��ازمان 
دانس��ته و تأكيد كرد: »قوانين جاري كش��ور 
به ويژه ماده 27۴ اصالحي قانون ماليات هاي 
مس��تقيم در مقام اش��اره به جراي��م مالياتي 
استفاده از دستگاه كارتخوان توسط مشموالن 
و مؤديان را الزام و اجب��ار و خودداري از آن را 
بزه قلمداد نكرده است، بنابراين ابالغ اين امر 
به عنوان دس��تور يا تكليف از طرف س��ازمان 
نظام پزش��كي محل ايراد اس��ت.« سرپرست 
سازمان نظام پزشكي در نهايت به همكارانش 
توصيه كرده اس��ت كه براي رف��اه مردم بهتر 
است كارتخوان داشته باش��ند؛  درست شبيه 
همان توصيه اي كه پيشتر از اين از سوي وزير 
بهداشت مستعفي و رئيس مستعفي سازمان 

نظام پزشكي انجام شده بود. 
در براب��ر تالش جدي پزش��كان ب��راي فرار از 
ماليات ۱۰درصدي و نصب كارتخوان و حذف 
اين پيش��نهاد، كميس��يون تلفيق در بررسي 
نهايي اليحه بودجه شهرام كوسه غراوي عضو 
كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اس��المي 
مي گويد: »عزم مجل��س براي مب��ارزه با فرار 
مالياتي جدي است و اجازه نمي دهيم ماليات 
علي الحساب ۱۰ درصد پزشكان حذف شود.« 
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سگ چرانی در خأل قانونی
 هرچند كه طبق گفته رئيس دادگستري لواسانات، مدعي العموم پرونده حمله سگ به يك خانواده را در لواسان در محدوده قانون پيگيري خواهد كرد

 اما وي معتقد است نقص قانون وجود دارد و ضرورت دارد قانونگذار به اين موضوع ورود كند

البي سنگين صنف پزشكی براي فرار ميلياردي مالياتی
 شوراي عالي نظام پزشكي در واكنش به الزام پزشكان به نصب كارتخوان در اليحه بودجه 98:

 ما تابع قانون نظام صنفي نيستيم بلكه نظام پزشكي قانون مستقلي دارد !

خان�واده اي ب�راي گذران�دن تعطيالت آخر 
هفته به پاركي در لواسانات مي روند، همزمان 
خودرويي توقف مي كند و دو سگ از نژادهاي 
پيتبول و ژرمن ش�پرد بدون قالده و كنترل، 
از خودرو خارج شده و دور خانواده را احاطه 
مي كنن�د. صاحب�ان س�گ فري�اد مي زنند 
كه كس�ي از جايش تكان نخ�ورد، اما دختر 
كوچك خانواده مي ترسد و به سمت مادرش 
پناه مي برد. س�گ ها تحريك مي شوند و به 
س�مت دخترك حمله مي كنن�د، اما اعضاي 
خانواده قادر به خارج كردن دندان س�گ ها 
از بدن دختر بچه نيس�تند. صاحبان س�گ 
نه تنها تالش�ي نمي كنند بلكه در واكنش به 
برخوردهاي فيزيكي با سگ خرده مي گيرند 
كه چرا پدر خانواده به سمت سگ ها حمله ور 
شده است! دخترك راهي بيمارستان و درگير 
مداواي جراحتي مي شود كه پزشكان مجبور 
هستند براي انجام آن وي را بيهوش كنند و 
صاحبان س�گ هم با قيد وثيقه 100ميليون 
تومان�ي آزاد مي ش�وند. در نهايت، دخترك 
مانده و جراحت فيزيك�ي و نيز كابوس هاي 
ش�بانه اي�ن حادث�ه و صاحبان اين س�گ و 
ساير سگ هايي كه ذيل خأل قانوني كماكان 
ترس�ي از جوالن در اماكن عموم�ي ندارند. 
يكي از ناهنجاري هاي اجتماعي كه در چند سال 
اخير رواج پيدا كرده، روي آوردن برخي افراد به 
س��گ گرداني يا به همراه داشتن سگ در معابر 

عمومي است. 
برخي اف��راد براس��اس اعتق��ادات و باورهاي 
مذهبي مبني بر نجس العين دانس��تن س��گ 
و عدم تجانس اي��ن موضوع با س��بك زندگي 
ايراني - اسالمي خواستار مقابله با عوامل ترويج 
هر چه بيشتر چنين فرهنگي در معابر و اماكن 
عمومي هستند. برخي ديگر نيز اصل موضوع را 
عامل ايجاد مزاحمت دانسته و خواستار برخورد 
با عامالن اينگونه ناهنجاري ها هستند. روندي 
كه باعث شد در نهايت با ورود نيروي انتظامي 
س��گ گرداني تنها به عنوان يك تخلف در نظر 

گرفته شود. 
اين در حالي است كه قانون مشخص و مبرزي 
در اين زمينه وجود ن��دارد و همين خأل قانوني 
باعث ش��ده تا به مرور نگهدارندگان سگ يا هر 
حيوان خطرناك ديگري عاملي بازدارنده مقابل 
خود نبينند. موضوع قاب��ل اهميتي كه حادثه 
چند روز پيش لواسان را رقم زد و حمله دو سگ 
به دختر كوچك خانواده، عصر يك روز تعطيل 

آنها را سگي كرد. 
اين حادثه تلخ و تأس��فبار است، اما قطعاً پيش 
آمده وقتی وارد اماكن عمومي شويم و با ديدن 
برخي حيوانات به خصوص سگ ترس و وحشت 
پيدا كنيم، اما وقتي به قانون مراجعه مي كنيم 
جز چند متن اندك، هيچ دستاويزي براي استناد 
به آن جهت جلوگيري از تكرار چنين حوادثي 
وجود ن��دارد. خأل قانون يعن��ي در هيچ كجاي 
قوانين كشور ما گرداندن حيوان خطرناك كه 
مضر سالمت عمومي باشد، في نفسه نهي نشده 
اس��ت و مرتكب چنين جنايتي هيچ هراسي از 
رخدادهاي حادثه انگيز ندارد چه رسد به نگراني 

از ترس و وحشت در اماكن عمومي. 

تنها در يك جا در قانون مجازات اسالمي طبق 
ماده 522 آمده است: متصرف هر حيواني كه از 
احتمال حمله آن آگاه اس��ت، بايد آن را حفظ 
نمايد و اگ��ر در اثر تقصير او، حي��وان مزبور به 
ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر 
از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي 
ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست. تبصره 
۱ اين ماده واحده ني��ز تصريح دارد »نگهداري 
حيواني كه ش��خص توانايي حفظ آن را ندارد، 

تقصير محسوب مي شود.«
  قصور صاحبان سگ در پرونده لواسان 
با اس��تناد به همين قانون مي ت��وان گفت: دو 
فرد خاطي در حادث��ه رخ داده احتمال خطر را 
مي دادند كه بر اس��اس آن همزمان فرياد زدند 
»كس��ي از جاي خود ت��كان نخ��ورد.« فارغ از 
اس��تناد به ديالوگ صاحبان س��گ براي قصور 
آنها در حادثه رخ داده، با عنايت به تبصره ماده 
522 نيز اين دو فرد مقصر هستند. اما متأسفانه 
به دليل فقدان مجازات كاف��ي تنها با ارائه يك 
وثيقه و صرف پرداخت ديه از مجازات اين عمل 

نابهنجار و جرم صورت گرفته گريخته اند. 

هرچند ك��ه طبق گفت��ه رئيس دادگس��تري 
لواس��انات در خص��وص آخري��ن وضعيت اين 
پرونده، مدعي العموم اين موضوع را تا انتها و در 
محدوده قانون پيگي��ري خواهند كرد، اما خود 
وي در اين باره مي گويد: متأسفانه در قانون براي 
فردي كه حيوان او به شخصي حمله كند حتي 
با فرض اينكه خداي ناكرده منتهي به فوت شود 
مجازاتي غير از ديه تعيين نش��ده است كه اين 
نقص قانون اس��ت و ضرورت دارد قانونگذار به 
اين موضوع ورود ك��رده و مجازات هاي ديگري 
نيز تعيين كند و از ورود سگ به اماكن عمومي 
ممانعت ش��ود. البته ممانعت از ورود س��گ به 
اماكن عمومي از قبيل پارك ها با دستور قضايي 
دادستان ها در راستاي پيش گيري از جرم امكان 

پذير است. 
  خأل قانوني و طرح فراموش شده مجلس 
خأل قانوني در رابطه با س��گ گرداني باعث شد 
چند سال پيش تعدادي از نمايندگان ْآن را در 
قالب يك ط��رح در مجلس مط��رح و در قالب 
الحاق يك ماده به قانون مجازات اسالمي اضافه 
كنند. آن ماده واحده در نظر داشت »گرداندن 
حيوانات خطرناك يا حيواناتي كه براي سالمت 
عمومي مضر بوده يا نجس العين مي باش��ند، از 
قبيل س��گ در اماكن و معابر عمومي و وسائط 
نقليه ممنوع اس��ت و مرتكب ش��ونده عالوه بر 
جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنج ميليون 
ريال به ضبط حيوان مذكور محكوم مي شود« 

اين طرح در نهايت به سرانجامي نرسيد. 
اين خأل قانوني در كش��ور ما در حالي است كه 
قوانين مربوط به نگهداري از حيوانات خانگي در 
بسياري از كشورها مفصل است. به طور مثال در 
آلمان هر ايالتي قوانين مخصوص به خود را دارد 
و حتي صاحبان س��گ بايد حيوانات خود را در 
اداراتي كه به اين منظور وجود دارد، ثبت كنند 
و براي آنها »ماليات س��گ« بپردازند. اين مهم 
باعث مي ش��ود تا در چنين رخدادهايي بتوان 
استنادات قوي تري را براي برخورد با خاطيان 

در نظر گرفت. 

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. 

   فواد ايزدي توئيت كرد: الحمدهلل صداي اعتراض به دستگيري 
خانم مرضيه هاشمي در دنيا گسترده اس��ت. اين يك نمونه: سياست 
ارعاب و تعقيب دولت امريكا برعليه مس��لمانان باي��د پايان پيدا كند. 
بازداشت مرضيه هاش��مي بزدالنه و بي حجاب كردن اين خانم به زور 

نشانه ديگري از جنگ بر عليه اسالم است. 

   ريحان�ه عس�گري توئيت ك�رد: با اس��يركردن ش��يرزنانمان 
مي خواهند خاموشمان كنند، ولي فراموش كرده اند مقتداي ما بانويي 

اسير بود كه چراغ بيداري كربال را روشن كرد و هنوز فروزان است. 

  نفس توئيت كرد: يكي از همكاران من تو كارت ويزيتش نوش��ته 
سادات! در صورتي كه سيده است. چرا؟ چون مردم فكر مي كنند، شفا 
مي دهد البد! يا نوشته جز نوابغ كشوري! منظورش استعداد درخشان 
بوده. يا نوشته رتبه يك كنكور دكتری. منظورش اين بوده تو كالسشون 

بين چهار نفر معدلش الف شده. گول برخي تبليغات را نخوريد. 

   آرمان توئيت كرد: دفعه بعد يه س��گ ديدي��د كه با صاحبش تو 
خيابون قدم ميزنه، بريد پيش سگه و بهش بگيد عزيزم شما كه حيووني 
خودت بهتر ميدوني اماكن عمومي، پارك و پاس��اژ جاي خوبي براي 
گردش آوردن صاحبت نيست دفعه بعد ببرش تو طبيعت آزاد؛ احتمال 

زياد سگه هم با روي باز مي پذيره.

   فريد ابراهيم�ي توئيت زد: هر وقت ديديد س��لبريتي ها دارن 
براي مشكالت مردم اشك ميريزن و هش��تگ همدردي با هموطنان 
ميزنن، يا نرخ دالر رفته باالتر يا عوارض خروج از كشور گرون تر شده 
يا گمركي ماشين هاي لوكس افزايش پيدا كرده يا يه جايي پرونده به 
نفعشون جلو نرفته. اينها نباشه، سر سگ هم توي ديگ ملت بجوشه، 

مهم نيست!

  قلم مرادي توئيت كرد: وقتي خبرنگار حرمت نداشته باشد... طبق 
آمار سال 2۰۱8 امريكا پنجمين كشور نا امن براي خبرنگاران است!

  حسين قاسمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ميگم اين 
صادق شيرازي و فرقه ضاله ش اين همه هزينه و خودزني مي كنن كه 
بين شيعه و س��ني اختالف بندازن اون وقت تو تيم ملي عراق شيعه 
و س��ني نماز جماعت مي خونن داداش ش��بكه هاتو بفروش خروس 

قندي بخر.

  ش�هادت با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: از س��ربازان امام 
خامنه اي به امريكا. موضوع: آخرين هش��دار بستن اين سربند براتون 

گران تمام مي شود... خود دانيد... 

  ريحانه توئيت ك�رد: رهبر انقالب: جمهوري اس��المي نيرومند 
است با معنويتش، با فكر، با انس��ان هاي فداكارش، با ايمانش با پدر و 
مادرهاي مؤمن با همس��رهاي مؤمن و با جوانان مؤمن كشور را اينها 
نگه داشته اند؛ نيرومندي انقالب به وجود يك چنين انسان هايي و يك 

چنين ايمان هايي است. دشمن نمي فهمد. 

   امير سياح توئيت كرد: در سالگرد برجام وزير خارجه ما سه 
روزه تجار ايراني را برده عراق انواع مالق��ات و فرصت هاي تجاري 
برايش��ان جور كرده؛ خداقوت به آقاي ظريف و تيمش اگر همين 
كار را در چي��ن، هند، روس��يه، تركيه، قطر و آس��ياي ميانه انجام 
بده، تحريم واقعاً بي اثر ميش��ه و ديگه نيازي نيس��ت اينقدر منت 

 

اروپا را بكشند.

   اسماعيل آذري با انتشار اين عكس توئيت كرد: دانش آموزان 
مدرسه راهنمايي روستاي چنگلوا خودشان دست به كار شدند و انباري 
مدرس��ه را تميز و آماده كتابخانه  كردند. روز بعد براشون كتاب بردم. 
امروز اينگونه در زنگ تفريح منتظر دريافت كتاب بودند. دانش آموزي 
پنج كتاب گرفت، معدلش2۰ بود. گف��ت ميخام انرژيم را خالي كنم. 

كتاب خاك نمي خورد، پاره مي شود.

   يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: نيروهاي ارتش و 
بس��يج در حال كمك به مردم براي تخليه روستاهاي در معرض سيل 

در خوزستان هستن.

عليرضا سزاوار 

بيژن يانچشمه 

هواي قانون هواي پاك را نداريم 
سوخت استاندارد،  خودروهاي داراي يورو، اجراي طرح  هاي مختلف 
ترافيكي و رعايت مسائل زيس�ت محيطي در شهرها سبب شده 
است تا تعداد روزهاي پاك و سالم در سال جاري افزايش پيدا كند!
به گفته كيومرث كالنتري، مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
تهران تا 2۶ دي ماه روزهاي سالم تهران در مقايسه با سال گذشته 22 
روز افزايش يافته است كه اين امر نشان مي دهد اگر مسئوالن بخواهند، 
مي توانند تعداد روزهاي هواي ناسالم و ناپاك را كاهش دهند به شرط 
آنكه فقط متكي به شرايط آب و هوا نباش��ند و اقدامات زيرساختي را 
هم در كشور توسعه دهند. معضل خودروهاي فرسوده و غيراستاندارد و 
همچنين منابع غيرمتحرك همچنان هواي كشور را در بحث آلودگي و 
آاليندگي شكننده كرده است. تا آنجايي كه با كوچك ترين وارونگي هوا، 

هشدارها براي افراد خاص و در معرض تهديد صادر مي شود. 
قانون هواي پاك در كشور پس از شكست »طرح جامع كاهش آلودگي 
هوا« به تصويب رسيده و وظايف و مسئوليت  هاي دستگاه  هاي مختلف 

را روشن كرده است. 
با وجود اين قوانين و تقسيم وظايف شاهد آن هستيم كه در بخش  هاي 
مختلف هنوز توليد آلودگي و آاليندگي ادامه دارد و اين امر س��المت 

شهروندان را به صورت جدي تهديد مي كند. 
در حقيقت نبود مديريت يكپارچه سبب شده است تا قانون   هواي پاك 
موجب باش��د دس��تگاه ها تمامي اقدامات و عملكردهاي خود را با آن 
توجيه كنند، ولي در عمل ش��رايط آلودگي و آاليندگي موجود سبب 
شده تا زيست شهري به خطر بيفتد. در بحث قانون هواي پاك فقط به 
مسائل و معضالت بزرگ توجه شده و مسائل خرد كه خود سبب افزايش 

بيشتر آلودگي و آاليندگي مي شود، فراموش شده است. 
خودروهاي فرس��وده اعم از تاكس��ي، اتوبوس ها و موتورس��يكلت ها 
همچنان در معابر شهري ويراژ مي دهند و توليد سم مهلك مي كنند تا 

سالمت شهروندان و گياهان در معرض خطر قرار گيرد. 
نبود نظارت دقيق بر امر جايگزيني و توليد خودروهاي استاندارد كار را 
به جايي رسانده است كه نبود يك قطعه )كاتاليست( سبب شده آلودگي 

وسايل نقليه چند برابر ساير منابع آلوده كننده باشد. 
متأسفانه در كشور بحث پرداختن به آلودگي هوا داغ است و بسياري 
از كم كاري ه��ا صورت مي گيرد، ول��ي هنوز مدعي  العم��وم به صورت 
جدي وارد اين موضوع نشده است تا مسئوالن و دستگاه  هاي كم كار را 

شناسايي و محاكمه كند. 
بي توجهي به اين موضوع سبب شده است تا پرداختن به هواي پاك فقط 
به شعار دهان پركن مسئوالن تبديل شود، ولي در عمل مسئوالن ذي ربط 
از كن��ار آن به راحتي عبور مي كنند. اين در حالي اس��ت كه به واس��طه 
افزايش آلودگي و آاليندگي هوا، خسارت  هاي جاني بسيار به شهروندان و 

زيست شهري وارد مي شود كه بعضاً حتي قابل جبران نيست. 
موضوع ديگر ك��ه بحث هواي پاك به آن مرتبط اس��ت آن اس��ت كه 
راهكارها و اقدامات صورت گرفته ابتر و در ابتداي راه رها ش��ده و يا با 

اهداف اصلي كه همان كاهش آلودگي هواست، زاويه پيدا مي كند. 
در كشور ما جريمه س��بز از بخش  هاي  آلوده كننده و يا مسبب توليد 
آلودگي دريافت مي شود و در جاي خود هزينه نمي شود. اين گونه است 
كه عوارض  هاي  مختلف از سوي دستگاه  هاي  آلوده كننده محيط زيست 

دريافت مي شود، ولي هرگز اصل معضل و مشكل برطرف نمي شود. 
ورود ساالنه 2۰۰ هزار دستگاه خودرو به ش��هر تهران با آنكه ظرفيت 
معابر آن تكميل شده است، بر ميزان آلودگي و آاليندگي هواي ساكن 
پايتخت مي افزايد و هيچ اقدام پايداري هم براي توسعه شبكه ريلي كه 
پاك ترين شبكه حمل و نقل عمومي است، صورت نمي گيرد و يا بحث 

تكميل شبكه ريلي به كندي پيش مي رود. 
در كل مي  توان گفت با وجود تصويب قانون ه��واي پاك بازيگران آن 
هرگز اين قانون را جدي نگرفته اند و در بحث اجراي مفاد و بندهاي اين 
قانون هم كار جدي صورت نگرفته است. همين موضوع سبب شده تا 

هواي قانون پاك را نداشته و فقط به داشتن اين قانون اكتفا كنيم!
قانون هواي پاك براي سالمتي آحاد مردم است و كوتاهي در هر بخش 
آن ضرر و زيان را متوجه تك تك افراد مي كند؛ با همه ما بايد در وجدان 

خود پاسخگو اين موضوع باشيم.

آژير خطر تقلب علمي خاموش است
 مراكز علمي كشور قانون ثبت پايان نامه ها را 

جدي نمي گيرند
ادامه از صفحه اول

  سدي براي سياست هاي علمي كشور
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات)ايرانداك( هم با بيان اينكه در 
حال حاضر گزارش هاي ما فاقد داده هاي كامل هستند، گفت: »اگر همه 
پيشنهاد ها در ايرانداك ثبت ش��وند، مي توان ميزان تناسب پژوهش در 
پايان نامه ها و رساله ها را با سياست هاي كلي علم و فناوري، نقشه جامع 

علمي كشور و اقتصاد مقاومتي سنجيد.«
سيروس عليدوستي تأكيد كرد: »در حال حاضر به دليل اينكه گزارش هاي 
ما فاقد داده هاي كامل هس��تند و ش��ماري از دانش��گاه ها به ويژه برخي 
دانشگاه هاي بزرگ تمايلي به ثبت مدارك خود در سامانه ندارند، از اين رو 
نمي توانيم ميزان همخواني پژوهش ها را با سياست هاي كلي علمي كشور 
بررسي كنيم.«  رئيس ايرانداك با بيان اينكه براي تشخيص كاربردي بودن 
پژوهش دو جنبه مدنظر قرار دارد،  گفت: »دو عنصر سازمان و كاربر بايد 
تماميت داشته باشند و يافته پژوهشگر نيز بايد قابليت داشته باشد. بسياري 

از كارهاي دانشجويان قابليت كاربردي را دارد، كه ما به آن مي پردازيم.«
  بودجه؛ مشكل هميشگي

عليدوستي با اشاره به اينكه خواسته وزير علوم مبني بر ثبت مدارك سه 
سال گذش��ته همه دانش��گاه هاي زير نظر اين وزارتخانه در سامانه ثبت 
ايرانداك عملي نشده، علت اين موضوع را افزايش نيافتن منابع ايرانداك 
متناسب با اين موضوع عنوان و تأكيد كرد: »ناچار هستيم منابع مالي و 
انساني و فني ايرانداك را براي اولويت نخس��ت كه همان كنترل و ثبت 
مدارك تازه است، به كار بريم.«وي با بيان اينكه ايرانداك دروازه اطالعات 
علمي، پژوهشي، و فناورانه را در نشاني dar. irandoc. ac. ir راه اندازي 
و بيش از 2۰۰ پايگاه داده فارسي را پس از كنترل كيفيت، در آن معرفي 
كرده است، تأكيد كرد: »اين نخستين دروازه اطالعات موضوعي كنترل 

كيفيت شده در ايران است.«
  هيچ قصوري موجه نيست

اكنون اگر يك پايان نامه يا رساله در سامانه ملي ثبت پايان نامه، رساله و 
پيشنهاده )پروپزال( به نشاني sabt. irandoc. ac. ir ثبت شود، فرداي 
همان روز در سامانه گنج به نشاني ganj. irandoc. ac. ir ديده خواهد 
شد. همزمان اگر در سامانه ويرايش و سازماندهي ايرانداك روي اين مدرك 

كار شود، داده هاي تازه جايگزين داده هاي پيشين خواهد شد.  
كاري كه به تازگي در اين سامانه انجام شده است، ثبت برخط پايان نامه ها 
و رس��اله هاي دانش آموختگان ايراني خارج از كشور است كه آبان امسال 
راه اندازي شد و تا پايان آذر هم پذيراي ثبت 7۰ مدرك از ايشان بوده است. 
مؤسس��ه هايي كه در ثبت مدارك خود با ايرانداك همكاري نمي كنند، 
داليل گوناگوني را هم مي آورند؛ ولي با تصويب قانون در مجلس، ديگر هيچ 
دليلي براي خودداري از ثبت مدارك پذيرفته نيست و همه مؤسسه ها بايد 

به قانون تأسي كنند.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

نيره ساري
  گزارش دو


