
ارزه�اي ديجيتال�ي تازه اي س�ر و كله ش�ان 
در فضاي مجازي باز ش�ده و مي رون�د تا بازار 
اقتصادي واقعي دنيا را در دست بگيرند. گرام 
ارز ديجيتالي تلگ�رام قرار اس�ت از اواخر ماه 
اكتبر عرضه شود و شركت فيس بوك هم براي 
جا نمان�دن از قافله عرضه ارزه�اي ديجيتال، 
قصد دارد در نيمه نخست سال آينده ميالدي 
واحد پولي خود را به شكل يك ارز رمزي به نام 
»ليبرا« به راه بيندازد تا كاربران بتوانند در داخل 
خود صفحه فيسبوكشان يا با فشردن دكمه اي 
در واتس آپ پ�ول را پرداخت يا دريافت كنند. 
در بازار گرم ارزهاي ديجيتالي هنوز سياس�ت 
كش�ورمان در برابر ارزهاي ديجيتال روش�ن 
نيست! يك روز بانك مركزي فعاليت در حوزه 
رمز ارز ها را غيرمجاز و غيرقانوني اعالم مي كند 
و روز ديگر وزير ارتباط�ات و فناوري اطالعات 
بيت كوين را براي كشور هم فرصت و هم تهديد 
مي داند. محم�د ج�واد آذري جهرمي معتقد 
اس�ت، پيكره آينده دنيا براس�اس تكنولوژي 
بالك چي�ن اس�ت و در براب�ر ارز ديجيت�ال 
برگش�ت به عقب معني ندارد و به همين دليل 
باي�د آن را پيگيري كنيم تا به نتيجه برس�يم.

بيت كوين يا همان ارز ديجيتال چند سالي مي شود 
وارد بازار معامالت رسمي و غيررسمي دنيا شده 
است. در ايران هنوز اين سبك ارز چندان شناخته 
شده نيست. با وجود اين دو سال پيش بود كه وزير 
ارتباطات از ارائه نخس��تين ارز ديجيتال ملي در 
پست بانك خبر داد. سرنوشت ارز ديجيتال ملي 
تا تابستان امسال مسكوت ماند تا اينكه خبر توليد 
بيت كوين آن هم با برق صنعتي و بعضاً رايگان در 
مرغداري ها، مزارع كشاورزي و كارخانجات صنعتي 
و سودهاي باالي اين كار دوباره ارز ديجيتال را به 
صدر اخبار آورد. واكنش ناص��ر حكيمي، معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي به اين ماجرا چنين 
بود:»توليد بيت كوين به دولت محول شده و خريد 
و فروش بيت كوين در ايران ممنوع اس��ت و مردم 
نبايد وارد اين حوزه ش��وند.« بنا به تأكيد وي در 
حال حاضر مطابق با مصوبه ش��ورايعالي مبارزه با 
پولشويي، خريد و فروش اين رمز ارزها ممنوعيت 
دارد، بنابراين هر كسي وارد اين حوزه مي شود بايد 
ريسك نوسانات قيمت و ريسك قانوني را در نظر 
بگيرد. با وجود اين طبق پيش بيني آقاي وزير انگار 
پيكره آينده دنيا براس��اس تكنولوژي بالك  چين 
اس��ت و حاال عالوه بر عرضه گرام ط��ي ماه آينده 
ش��ركت فيس بوك نيز ارز ديجيتال »ليبرا« را در 
نيمه نخست سال آينده ميالدي عرضه خواهد كرد، 
اما جاي ايران در بازار بزرگ عرضه ارزهاي ديجيتال 
خالي است؛ امري كه شايد در آينده اي نزديك ما 
را با چالش مواجه س��ازد. اگرچه پيچيدگي هاي 
ارزهاي ديجيتال و ناشناخته بودن آن در كشورمان 
هم خودش زمينه ساز چالش هايي ديگر است، به 

گونه اي كه سردار سيدكمال هاديانفر، رئيس پليس 
فتا در اين باره هش��دار داده بود:»عرضه كنندگان 
پول هاي مجازي، بيت و بايت را با تبديل كردنشان 
به رم��ز به مردم مي فروش��ند و اي��ن پول ها هيچ 
پش��توانه اي ندارد و معلوم نيست فردا چه اتفاقي 

براي اين پول ها مي افتد.«
 زمزمه هاي عرضه ارز ملي ديجيتال 

 زمزمه هاي عرض��ه ارز ديجيتال در اي��ران با اين 
توئيت وزير ارتباطات، دو سال پيش آغاز شد؛ »در 
جلسه اي كه با هيئت مديره پست بانك در خصوص 
ارزهاي ديجيتال مبتني بر زنجيره بلوكي داشتم، 
مقرر شد اين بانك اقدامات الزم براي پياده سازي 
آزمايشي اولين ارز ديجيتالي كشور را با استفاده 
از ظرفي��ت نخبگان كش��ور به عم��ل آورد. مدل 
آزمايشي براي بررسي و تأييد به نظام بانكي كشور 

ارائه خواهد شد.«
سال گذشته هم وقتي بانك مركزي »ممنوعيت 
تج��ارت بيت كوين و ارز هاي رمزنگاري ش��ده در 
مراكز مالي كش��ور« را ابالغ ك��رد، واكنش آذري 
جهرمي ب��ه اين ممنوعي��ت اين گون��ه بود:»اين 
بخش��نامه موجب ممنوعي��ت به كار گي��ري ارز 

ديجيتال در توس��عه داخلي نخواهد شد.«! بنا به 
تأكيد وي، پروژه مش��تركي با حضور پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات و پژوهشگاه پولي و 
مالي بانك مركزي و پس��ت بانك ايران در جريان 

است تا مدل ارز ديجيتال ايراني را نهايي كنند. 
دو ماه پيش هيئت وزيران در تصويب نامه شماره 
۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه��� . م��ورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ 
آيين نام��ه فرآين��د ماينينگ ارزه��اي ديجيتال 
را تصوي��ب و اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول 
رئيس جمهور آن را ابالغ كرد، اما مس��كوت ماند؛ 
مس��كوت ماندني ك��ه  امير ناظمي مع��اون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات درباره آن گفت:»به 
دليل نظام بوروكراس��ي طوالني كه براي تدوين 
اس��تانداردها و تصويب آيين نامه اس��تخراج ارز 
ديجيتال وجود داشت، اين موضوع با تأخير جلو 

رفت.«
 وعده اي كه محقق نشد

 وي حدود 20 روز پيش هم وعده داده بود:»صدور 
مجوز قانوني اس��تخراج رمز ارز ت��ا ۱0 روز آينده 
امكان پذير مي ش��ود.« بنا به تأكيد ناظمي موارد 
مربوط به استخراج رمز ارز در هيئت وزيران مصوب 

و آيين نامه آن نيز تدوين شده است.« 
حاال با وجود آنك��ه به ج��اي ۱0، 20 روز از وعده 
صدور مجوز قانوني اس��تخراج رمز ارز مي گذرد، 
هنوز خبري از تعيين تكليف اين ماجرا نيس��ت و 
همين مسئله موجب ش��ده تا انجمن بالك چين 
كشور با ارسال چند نامه به دستگاه هاي حاكميتي 
و اجرايي كشور خواستار مشخص شدن وضعيت 
استخراج كنندگان و دستگاه هاي استخراج شود. 
اين انجمن همزمان چند نامه به نهادهاي اجرايي 
كشور از جمله رياس��ت جمهوري، وزارت صنعت 
و وزارت اقتصاد و دارايي، درخواس��ت كرد كه در 
راستاي صدور مجوز استخراج ارزهاي ديجيتال، 
از »برخورده��اي قهري« با اس��تخراج كنندگان 
اجتناب شده و با مشخص شدن تكليف دستگاه هاي 
استخراج موجود، امكان فعاليت بدون شك و شبه 

فراهم شود. 
 نگاه پرابهام دنيا به ارزهاي ديجيتال

با وجود تمام بوروكراس��ي و ابهامي كه در تعيين 
تكليف نگاه كشورمان نسبت به ارزهاي ديجيتال 
وجود دارد، بد نيس��ت بدانيد در تمام دنيا نسبت 
به اي��ن ارزها با تردي��د نگاه مي كنن��د. نمونه اش 
نگراني هايي است كه در برابر عرضه ارز فيس بوك 

يعني »ليبرا« ابراز شده است. 
 قانونگذاران كشورهاي مختلف از همان هفته اول 
راه اندازي ليبرا نس��بت به اين پروژه ابراز نگراني 
كردند. به گفته آنها اين نوع پول مي تواند بر نظام 
مالي فعلي كشورها تأثير بگذارد و براي پولشويي 

استفاده شود و حريم شخصي افراد را نقض كند. 
انجمن ليبرا يك گروه غيرانتفاعي با 2۸ نفر عضو 
است كه در ژنو سوئيس مستقر شده كه اين انجمن 
بر تصميمات اصلي مربوط ب��ه اين رمز ارز نظارت 

خواهند داشت. 
يك مقام ارش��د وزارت خزانه داري امريكا كه در 
روزهاي اخي��ر براي بحث در مورد رم��ز ارزها و از 
جمله ليبرا به س��وئيس رفته ه��م از نگراني خود 
نسبت به ليبرا سخن گفته است. كمي پس از ديدار 
او با مقام هاي آن كشور، مقامات سوئيس گفتند كه 
ليبرا قرار است چيزي فراتر از يك سيستم پرداخت 
معمولي شود و بنابراين بايد شروطي را كه در حالت 

عادي براي بانك ها وضع مي شود، برآورده كند. 
پيش��تر نيز دولت ه��اي عض��و اتحادي��ه اروپا و 
قانونگذاران آن در مورد قوانين س��ختگيرانه تري 
براي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم 
در پلتفرم هاي تبادالت بيت كوين و ساير ارزهاي 
ديجيتال توافق كردند. نگراني از استفاده از اين پول 
رمزنگاري شده براي پولشويي، جرائم سازمان يافته 
و تروريس��تي و نيز قاچاق موادمخدر و اسلحه در 
جهان مهم ترين تهديدي است كه از ناحيه ارزهاي 
ديجيتال متوجه آينده نظام بين الملل است، زيرا 
در شرايط كنوني و به واسطه جرم انگاري پولشويي 
و تأمين مالي تروريسم در جهان، كشورها به رصد 

پول در نظام بانكي خود ملزم هستند. 
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پس از نصب كارتخوان در مطب پزشكان، حاال ستاندن حقوق عامه از درآمدهاي ميلياردي برخي وكال يك مطالبه جدي مردمي است

فرار مالياتي 12هزار ميليارد توماني در لباس قانون!

گرام و ليبرا هم آمدند، تكليف ما هنوز مشخص نيست !
ارز ديجيتال تلگرام و فيسبوك در حال عرضه شدن است

 اما نحوه مواجهه كاربران ايراني با اين موضوع در ميان سياست هاي متناقض دولتي گم شده است

بسياري از وكال، مبلغ 

عليرضا سزاوار
واقع�ي حق الوكال�ه   گزارش  2

دريافتي را در قرارداد 
نمي نويس�ند و اين به معناي ف�رار از پرداخت 
ماليات بوده كه جرم محسوب مي شود. با توجه 
به ميانگين درآمد يك ميليارد توماني 60هزار 
وكيل در كش�ور، مي ت�وان گفت كه اين قش�ر 
فرارمالياتي 12 هزار ميليارد توماني دارند! فرار 
مالياتي  كه چندين دهه سابقه دارد و اگر به دليل 
كاهش درآمدهاي دولت نبود، شايد تا چند دهه 
ديگر هم برمال نمي شد. حاال و پس از فشار افكار 
عمومي براي نصب كارتخوان در مطب پزشكان و 
قانوني شدن اين موضوع، فرار مالياتي برخي از 
وكال هم يك مطالبه جدي است كه قوه قضائيه 
بگ�ذارد.  مس�كوت  را  آن  نباي�د 
قوه قضائيه اكنون با جديت در پي برخورد با مفسدين 
اقتصادي است، حال آنكه در بيخ گوشش مجرماني 
در لباس وكيل از مهم تري��ن حقوق عمومي يعني 
ماليات كالهبرداري مي كنند، دستگاه قضا در اين 

زمينه هم بايد براي فساد ورود كند. 
 از توافقي تا تعرفه اي

درآمد وكال، مجموع حق الوكاله ه��اي پرونده هايي 
است كه در طول س��ال دريافت و پيگيري مي كنند. 
نحوه  محاسبه حق الوكاله ها نيز به دو صورت »مطابق 
با تعرفه« و »قرارداد خصوصي« انجام مي شود. در واقع 
ميزان حق الوكاله ها بسته به توافق وكيل و موكل، در 
يكي از دو صورت ذكر شده صورت مي گيرد. در قرارداد 
خصوصي، ميزان حق الوكاله ها كاماًل توافقي است و 
از آن با عنوان عرف ياد مي ش��ود و معموالً بين ۵ تا 
2۵درصد است! اما در حق الوكاله هاي مطابق با تعرفه، 
اين ميزان مشخص مي شود.  قرارداد هاي »مطابق با 
تعرفه« نيز خود براساس پرونده هاي كيفري و حقوقي، 
تعرفه گذاري هاي متفاوتي دارد. در پرونده هاي حقوقي 
كه مربوط به پرونده هاي مربوط به ملك و زمين است، 
طبق تعرفه ۶ درصد از بهاي ملك به عنوان حق الوكاله 
وكيل تعيين مي شود و براي پرونده هاي كيفري نيز 
بسته به نوع پرونده )قتل، دزدي( ارقامي تعيين شده 

كه به عنوان حق الوكاله به وكيل داده مي شود. 

 ماليات بر اساس ابطال تمبر 
پرونده قبل از بررس��ي قاضي توس��ط دفتر شعبه 
دادگاه بررسي مي شود و به ميزان حق الوكاله تعيين 
شده در پرونده تمبر باطل مي ش��ود. قاضي هم در 
صورتي به پرونده رسيدگي مي كند كه ابطال تمبر 
صورت گرفته باشد وگرنه آن پرونده برگشت خورده 
تا كارهاي مربوط به ابطال تمبر صورت گيرد. ابطال 
تمبر توس��ط وكيل، يك��ي از مهم ترين مالك هاي 
دريافت ماليات اس��ت.  بدين صورت در پايان سال 
مالياتي، مميز هاي سازمان امور ماليات به سراغ وكال 
آمده و پس از بررسي دفتر مالياتي وكال، با توجه به 
تمبر هاي باطل شده، ميزان ماليات وكيل را مشخص 

كرده و آن را دريافت مي كنند. 
 امكان زد و بند وكيل

عالوه بر كم اظهاري وكال، يكي ديگر از بس��ترهاي 
فرار مالياتي مربوط به ساز و كار ابطال تمبر ماليات 
است. همانطور كه اشاره شد ساز و كار ابطال تمبر به 
صورت انسان محور انجام مي شود؛ در نتيجه امكان 
زدوبند وكيل با مس��ئول ابطال تمبر وجود دارد. به 
گزارش خبرگزاري بس��يج، در اي��ن حالت ممكن 
است مسئول ابطال تمبر پس از دريافت مبلغي تمبر 

مالياتي را روي پرونده باطل كند، اما در دفتر مالياتي 
وكال تمبري باطل نمي كنند، در نتيجه مميز مالياتي 
نيز با بررسي دفتر مالياتي وكال متوجه اين موضوع 

نمي شود و فرار مالياتي صورت مي گيرد. 
 3 ميليون پرونده روي ميز وكال

طبق آمار، در قوه قضائيه ساالنه ۱۵ ميليون پرونده 
در جريان اس��ت كه  از اين تعداد براساس اظهارات 
مرتضي شهبازي نيا، رئيس اتحاديه سراسري كانون 
وكالي دادگستري از حدود ۱۵ ميليون پرونده در 
محاكم قضايي كمت��ر از ۱0 درصد پرونده ها وكيل 
دارد. حال ف��رض كنيد در ۱0درص��د پرونده هاي 
موجود )۱/۵ميليون پرونده( دو طرف وكيل گرفته 
باشند، پس در مجموع وكال س��االنه به ۳ ميليون 
پرونده رسيدگي مي كنند. حاال اگر وكال به ازاي هر 
پرونده به طور متوسط 20ميليون تومان حق الوكاله 
گرفته باش��ند، در نتيجه مجموع گردش مالي بازار 

وكالت ۶0 هزار ميليارد تومان است. 
 برخي وكال مردم را سركيسه مي كنند

مطابق با آمار وزير دادگستري، تعداد وكالي فعال 
در سال ۹۴، ۶0 هزار و ۹۹۶ نفر بوده است. در نتيجه 
با تقس��يم عدد گردش مالي بر تعداد وكالي فعال، 

درآمد ميانگين هر وكيل در سال محاسبه مي شود 
كه اين عدد حدود يك ميليارد تومان است. در اين 
راستا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
صحت حقوق حداقل يك ميلي��ارد توماني وكال در 
سال، درباره ميزان درآمد وكال مي گويد: »اين عدد 
حداقل دريافت يك وكيل از پرونده است. وكال مردم 
را سركيسه مي كنند و دريافت هاي خارج از عرف به 
روال معمول برخي وكال درآمده، موضوعي كه دقيقاً 

فرار مالياتي محسوب مي شود.«
حاال اگر براس��اس پلكان هاي ماليات��ي از ۶0 هزار 
ميليارد تومان مجموع حق الوكاله ها با نرخ 20درصد 
ماليات اخذ ش��ود، در اين صورت رقم فرار مالياتي 
وكال حدود ۱2هزار ميليارد تومان به دست مي آيد. 

 جرمي كه قانوني جلوه مي دهند
چندي قبل در همين زمينه و در دفاع از فرار مالياتي 
اين قشر »فرزانه سرير« وكيل پايه يك دادگستري 
و استاد دانشگاه به تسنيم گفت: »قانون گذار به آن 
مقداري راضي شده كه طبق تعرفه تعيين كرده است. 
نه تنها وكال بلكه هر موردي كه موضوع ماليات هاي 
مستقيم قرار بگيرد، بايد كف قانون را رعايت كنند 
كه سقف قانون آن حداكثر دس��تمزد، نه ربطي به 
دولت دارد، نه ربطي به اداره ماليات و نه ربطي به بقيه 
سازمان هايي كه ماليات را اخذ مي كنند و يا در اين 

ارتباط كار مي كنند.«
اين در حالي است كه قانونگذار هرگز به تعرفه راضي 
نشده و برهمين اساس براي دريافت ماليات به جاي 
مبلغي مشخص، درصد تعيين شده است. اين استاد 
دانشگاه  توضيح نداده كه قانون ماليات هاي مستقيم 
چه ربطي به كف قانون دارد! اداره ماليات تأس��يس 
شده تا با كش��ف حداكثر دس��تمزد ميزان ماليات 
اشخاص را تعيين كند. بس��ياري از وكال همچون 
ايشان آسمان و ريسمان مي بافند تا جرم خودشان 
را قانوني جلوه دهند، اما به نظر مي رسد حاال و پس 
از فشار افكار عمومي براي نصب كارتخوان در مطب 
پزشكان و ذكر اين مورد در قانون بودجه، ديگر نوبت 
وكالست تا به درآمدهاي ميلياردي شان رسيدگي 

شود و حق عمومي از اين درآمدها ستانده شود. 

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. 
-----------------------------------------------------

 صدرا محقق نوشت: طرح اس��كوترهاي برقي تو انگليس ممنوع 
شده و كشته هم داشته، چون وس��يله موتوري حساب ميشه و نياز به 
گواهينامه داره. بعضاً س��رعتش ۵0،۶0حتي باالتر هم ميره و خيلي 
خطرناكه. تو انگليس پليس ببينه توقيف مي كنه. تو فرانسه هم به رغم 
اضافه ش��دن قوانين محدودكننده هنوز با مشكالت زيادي مواجهن. 
پيروز حناچي ش��هردار تهران مي گويد، به زودي طرح اس��كوترهاي 
برقي اشتراكي )مثل دوچرخه هاي بيدود( در تهران با مشاركت بخش 
خصوصي آغاز به كار مي كند. طرح اسكوتر اشتراكي اخيراً در برلين و 

پاريس و شيكاگو هم اجرا شده و موفق بوده است.
-----------------------------------------------------

  هان�ي هاش�مي توئيت ك�رد: فروردي��ن ۹۷ قيمت ه��ر كيلو 
گوجه فرنگي تو ب��ازار 2 هزار و ۱00 تومن ب��وده و قيمت هر كيلو رب 
گوجه فرنگي ۵هزار و ۸00 تومن. االن قيمت هر كيلو گوجه فرنگي تو 
بازار هزار و ۵00 تومنه و قيمت هر كيلو رب 2۵ هزار تومن! اينجوريه 
كه صبح تا شب تو مغزتون بچين بچين مي كنن! ديگه خاويار بادمجون 

و نگم... 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر ديگر هم اين عكس را منتشر كرد و نوشت: قيمت 
خريد گوجه از كش��اورز توسط ش��ركت يك و  يك، رب گوجه رو ميده 

قوطي 22هزار تومان !
-----------------------------------------------------

  يك كاربر اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت: خطرناك ترين 
كشورهاي جهان براي زندگي در سال 20۱۹. تركيه، انگلستان، ايتاليا 
و امريكا در جمع 20كش��ور اول، ولي اسمي از ايران نيست كه اگر بود 
كل كانال هاي تلگرامي اصالحات به صورت زنجيره اي در حال مسخره 

كردن بودند. 
-----------------------------------------------------
 علي اصغر لطيفي نوشت: اس��تاندار محترم، نمايندگان محترم، 
دمل چركي زباله سراوان در دل طبيعت گيالن شيرابه مي زايد! الاقل 
به اندازه دروغ دختر آبي نس��بت به سراوان حساس باشيد. توان جمع 
كردن و عرضه كار و مديريت نداريد؟ بساطتونو جمع كنيد بريد مردم 

گيالن مسئول بي كفايت و پشت ميز نشين نمي خوان. 
-----------------------------------------------------

  محدثه علوي هم درباره جنگل سراوان با انتشار اين عكس 
توئيت كرد: ش��ايد باورتون نش��ه ولي ما تو گيالن  يه جنگل زيباي 
سراوان داريم كه روزانه بيش از ۶00 تن زباله در اين جنگل دفن مي شه 
و شيرابه  ناشي از اين كوه زباله از بين روستا و رودخونه و دريا مي گذره! 
از بخار مسموم و آب آلوده  اين رودها كه متصل ميشه به آب شرب هم 

كه ديگه نگم براتون!
-----------------------------------------------------

 متين رضوي با انتشار اين عكس نوشت: حل و فصل مشكالت 
كشور به سبك اصالح طلبان.

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

  يك كانال خبري اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت: محمد 
جهانگيري، معاون فني و نظارت نظام پزشكي در مصاحبه اخير خود 
با روزنامه دنياي اقتصاد ابعاد تازه اي از رقم واقعي ماليات پزش��كان را 
آشكار كرده است. برمبناي اظهارات جهانگيري، ماليات ساالنه پزشكان 
حداقل ۹ هزار و 200 ميليارد تومان اس��ت. او گفته: »اگر يك پزشك 
عمومي در س��ال 20 ميليون تومان ماليات ندهد، مش��كل دارد. مگر 
مي ش��ود يك نخبه مملكت نتواند آنقدر خلق ثروت كند كه سالي 20 
ميليون تومان ماليات بدهد، يك فوق تخصص بايد راحت 200 ميليون 
ماليات بدهد، يك بيمارستان بايد مثاًل چند ميليارد تومان ماليات بدهد 
و اين صحبت را به آقاي وزير هم گفتم«. پ. ن: تعداد پزش��كان فعال 
عمومي در كش��ور ۶0هزار نفر، تعداد متخصصان فعال ۴0 هزار نفر و 

تعداد بيمارستان ها نيز ۹00 عدد است. 

 مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران از آمادگي۶ هزار اتوبوس براي 
بازگشايي مدارس خبر داد و گفت: ۹0درصد اتوبوس هاي شهري موفق 
به اخذ معاينه فني شدند و بر همين اساس سرفاصله حركت براي آنها 

كمتر مي شود. 
 شهردار تهران به همه شهرداران مناطق دستور داد تا هرچه سريع تر 
اشكاالت مربوط به تابلوي نام شهدا را رفع كرده و پيمانكاران متخلف 

عزل شوند. 
 فوق تخصص ريه كودكان در خصوص بيماري »سي اف« گفت: اين 
بيماري باعث باال رفتن غلظت ترش��حات ريوي و چسبندگي بيش از 
حد اين ترشحات مي شود كه مشكالت تنفس��ي زيادي را براي نوزاد 

ايجاد مي كند. 
 نهمين زنگ دانش آموز ش��هيد در گلزار شهداي بهشت زهرا)س( با 
شعار »دانش آموزان ديروز، آموزگاران امروز« توسط شهرداري تهران 

در گلزا رشهداي بهشت زهرا)س( نواخته مي شود. 
 مديرعامل بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه برخي 
از خدمات ستاد اجرايي به صورت پويشي ارائه مي شود، گفت: در همين 
راستا ساالنه تأمين و تهيه حدود ۵ هزار بس��ته جهيزيه، ۳ هزار مورد 

ويلچر و ۳هزار اعزام اولي به اماكن مقدس زيارتي انجام گرفته است
 مدير رصد و آمار زنان و خانواده ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي در 
خصوص اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت 
گفت: اين اليحه نه حمايتي است كه نه موجب تخريب خانواده مي شود 

و نه جانبدارانه. 
 معاون فني و عملياتي مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور با 
بيان اينكه حدود ۳00 موتور آمبوالنس در تهران فعاليت دارند، گفت: 
با راه اندازي موتور آمبوالنس ها زمان  رسيدن پرسنل اورژانس بر بالين 

بيمار در شهرهاي بزرگ تقريباً به ۱۳ دقيقه رسيده است. 
 س��رگروه بيوالكتريك و بيومكاترونيك اداره كل تجهيزات پزشكي 
گفت: باتوجه به اينكه برخي از دستگاه هاي الغري موجود در بازار فاقد 
هرگونه مجوزهاي قانوني از اداره كل تجهيزات پزشكي هستند، تبليغات 

آنها نيز مورد تأييد نيست. 
 رئيس شوراي شهر تهران از پيشرفت ۷0درصدي پروژه گيشا خبر 

داد و گفت: احتماالً تا پايان زمستان اين پروژه تكميل مي شود. 
 همزمان با مراس��م رژه نيروهاي مس��لح مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره ب��رداري متروي ته��ران و حوم��ه اعالم كرد: 
ايستگاه هاي متروي شاهد - باقرشهر و خط فرودگاه امام خميني )ره( 

همزمان با مراسم رژه نيروهاي مسلح پذيرش مسافر ندارند. 

 ترافيك 
روي عقربه هاي ساعت تنظيم نمي شود 

 افزاي�ش 40درصدي ترافيك ش�هري در آس�تانه آغ�از مهرماه 
سبب ش�ده تا مس�ئوالن دس�تگاه هاي مختلف براي روان سازي 
آمد و شد ش�هري دست به كار ش�وند. در كنار س�اير اقدامات در 
حال انج�ام براي اي�ن مهم، شناورس�ازي س�اعت ادارات مطرح 
ش�ده اس�ت. اين اق�دام مقطعي ش�ايد بتوان�د در اوج تش�ديد 
ب�ار ترافيكي كم�ي از ش�لوغي معابر ش�هري بكاهد، ام�ا معاون 
اس�تانداري تهران اعالم ك�رده كه شناور س�ازي س�اعت كاري 
ادارات هنوز مشخص نيس�ت و بايد اقدامات اصولي براي كاهش 
ترافيك انج�ام داد. در واقع بايد توجه داش�ت ك�ه ترافيك روي 
عقربه هاي س�اعت تنظيم نمي ش�ود بلكه بايد با توسعه و تكميل 
شبكه هاي حمل ونقل عمومي در كنار ساير مؤلفه برآن چيره شد. 
حدود چندين هفت��ه مانده به مهرماه با تش��كيل جلس��ات متعدد با 
حضور دستگاه هاي مختلف و متولي در امر ترافيك، برنامه ريزي براي 
روان سازي ترافيك آغاز شده و در اين ميان بحث شناورسازي ساعات 
شروع به كار ادارات مطرح شده است. طرحي كه در سال هاي گذشته نيز 
به اجرا درآمده و همچون ساير طرح هاي مقطعي به عنوان مسكن موقت 

عمل كرده و در دراز مدت حتي نتيجه عكس داده است. 
حاال معاون ترافيك ش��هرداري تهران پيش بيني كرده با آغاز س��ال 
تحصيلي جديد تا ۴0درصد بر ميزان ترافيك شهري افزوده شود؛ يعني 

در معابر شهري رفت و آمد افزايش يابد. 
در اين خصوص غالمرضا عباس پاش��ا، معاون توسعه مديريت و منابع 
استانداري تهران درباره شناورشدن س��اعت كاري ادارات در ۱۵ روز 
ابتدايي مهر گفت: بحث شناورس��ازي س��اعت كاري ادارات از سوي 
شهردار تهران مطرح شد  و در همين راستا از سوي شهرداري نامه اي به 
معاون اول رئيس جمهور ارسال شد تا درخصوص شناورسازي ساعت 

كاري ادارات مصوبه اي از سوي دولت صادر شود. 
وي با بيان اينكه اين طرح به هيچ عنوان به معناي كاهش ساعت كاري 
ادارات نيست، گفت:  چنانچه مصوبه اي از سوي دولت در اين خصوص 

اعالم شود، قطعاً الزم االجراست، اما تا به امروز مطرح نشده است. 
معاون توس��عه مديري��ت و مناب��ع اس��تانداري تهران تصري��ح كرد: 
شناورسازي س��اعت كاري ادارات جزو اختيارات اس��تاندار است، اما 
تا به امروز جلس��ه اي درخصوص شناور ش��دن س��اعت كاري ادارات 
تشكيل نشده و فقط رونوش��تي از درخواست شهردار براي معاون اول 

رئيس جمهور در همين خصوص به استانداري ارسال شده است. 
اينكه مسئوالن ش��هري مي خواهند فقط در ۱۵روز اول مهر ترافيك 
شهري را روان سازند، نشان از آن دارد كه تاكنون براي ترافيك شهري 
برنامه ريزي جامع��ي انجام نداده اند و فقط س��ليقه اي و مقطعي عمل 
كرده اند. در اين زمينه معاون توسعه مديريت و منابع استانداري تهران 
معتقد است در اس��تان تهران هنوز جلسه اي در اين خصوص تشكيل 
نشده، البته استانداري تهران به خودمديريتي ترافيك اعتقاد دارد و بار 
ترافيكي مدارس فقط مربوط به اين چند روز نمي شود، مدارس در طول 

۹ماه فعاليت مي كنند و بايد اقدامات اصولي انجام شود. 
يك��ي از اولويت ه��اي ش��هرداري و مديريت ش��هري دركنار س��ا ير 
دستگاه هاي متولي كاهش ترافيك و روان سازي آن است كه تاكنون 
اين مهم انجام نشده و نگاه هاي سليقه اي و اجراي طرح هاي موقت سبب 
شده تا ترافيك شهر نه تنها كمتر نشود بلكه با افزايش تعداد خودروهاي 

توليد به معابر شهري بر ميزان آن افزوده شود. 
تغيير ساعات ادارات هم نمي تواند ترافيك شهري را سامان دهد چراكه 
اين كالف در هم تنيده نيازمند برنامه جامع ترافيكي، توسعه و تكميل 
شبكه هاي حمل ونقل عمومي اس��ت و با وجود فرسودگي ۶0درصد 
ناوگان اتوبوسراني و چندين هزار تاكسي فرسوده نمي توان چشم اندازي 

برآن داشت. 
توسعه زيرساخت هاي ريلي هم كه با كندي پيش مي رود و تا رسيدن 
به ظرفيت ۱0ميليوني جابه جايي با مترو هم زمان طوالني بايد سپري 
شود. با اين اوصاف نمي توان و نبايد ترافيك شهري را روي عقربه هاي 

ساعت تنظيم كرد بلكه بايد چاره اي اساسي در نظر گرفته شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


