
14 ميلي�ارد توم�ان ف�رار ماليات�ي برخ�ي 
كلينيك هاي پزشكي ! اين رقمي است كه طي 
بررسي سامانه س�وت زني براي پيشگيري از 
فرار مالياتي به دست آمده است. بر اين اساس 
انگار برخي پزشكان فراري از پرداخت ماليات 
خوب بلدند قان�ون را دور بزنند! از نداش�تن 
كارتخوان گرفته تا دريافت دستمزد با دالر، 
سكه طال يا رمز ارز راهكارهايي است كه برخي 
پزش�كان براي فرار از ماليات به آن متوس�ل 
مي ش�وند، اما برخي پزش�كان ش�گردهاي 
تازه ت�ري دارند كه هم آبرومندانه تر اس�ت و 
هم كمتر شك بيماران و مراجعه كنندگان را بر 
مي انگيزد و آن راهكار چيزي نيست جز اجاره 
كارتخوان مشاغل معاف از ماليات! با اين روش 
هم پزش�ك ظاهراً در مطبش كارتخوان دارد 
و هم از پرداخت ماليات طف�ره مي رود. حاال 
س�ازمان امور مالياتي س�امانه اي راه اندازي 
كرده است كه فرار مالياتي را چك مي كند. بر 
مبناي گزارش هاي مردمي در سامانه سوت زني 
از شروع سال تاكنون بيش از 1۵ هزار گزارش 
مردمي به سازمان امور مالياتي كشور واصل 
ش�ده و س�هم گزارش هاي موضوع پزشكان 
فاقد كارتخوان بيش از ۵۰ درصد از گزارش ها 
اس�ت. طي رصد و پايش اين سامانه مشخص 
ش�ده برخي مراك�ز درمان�ي و كلينيك ها تا 
14 ميليارد تومان ف�رار مالياتي داش�ته اند!

براساس جزء )۲( بند )ح( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور، كليه مشاغل پزشكي مكلف به نصب و 

استفاده از پايانه فروشگاهي هستند. استفاده نكردن 
از پايانه فروشگاهي يا دستگاه پذيرنده بانكي )پوز( 
يا هر گونه درخواس��ت غيرموجه از قبيل دريافت 
وجه نقد، درخواس��ت كارت به كارت يا استفاده از 
دستگاه پذيرنده بانكي سايرين، مشمول جرايم و 
مجازات هاي مقرر در قانون ماليات هاي مس��تقيم 
خواهد بود. با تمام اينها وقتي به يك پزشك خاص 
اعتماد داريد حتي اگر از شما زير ميزي بخواهد، در 
مطبش كارتخوان نصب نباشد و هزينه ويزيت را نقداً 
دريافت كند يا حتي از شما دستمزدش را به شكل 
دالر، طال يا رمز ارز هم بخواهد ناگزير هستيد يا به 
خواس��ته اش عمل كنيد يا قيد درمان از سوي اين 
پزشك را بزنيد. و درست همين جاست كه مبارزه با 
تخلفات حوزه درمان و پزشكي را پيچيده مي كند و 
كار شناسايي متخلفان سخت مي شود. با وجود اين 
باز هم برخي مردم هستند كه به حق و حقوقشان 
آگاهند و اجاره نمي دهند تا از آنها سوء استفاده شود 
و تخلفات حوزه پزشكي را به سازمان امور مالياتي 
گزارش مي دهند. اين س��ازمان هم براي مقابله با 
تخلفات مالياتي ساز و كارهاي تازه اي طراحي كرده 

و سيستم سوت زني را راه انداخته است. 
 وقت حساب كشي از مشاغل پردرآمد

دس��تورالعمل جديد حمايت از گزارشگري فساد 
سوت زني و فرايند رس��يدگي به آن در وزارت امور 
اقتصادي و داراي��ي تدوين و ابالغ ش��د كه حفظ 
محرمانگي اطالعات هويتي گزارش��گر، تش��ويق 
نقدي و غيرنقدي و فرايند رسيدگي به گزارش ها در 
اين دستورالعمل پيش بيني شده است. گزارشگران 
فساد مي توانند هر شخص حقيقي يا حقوقي، اعم از 

كاركنان وزارت اقتصاد و دستگاه هاي تابعه و عموم 
مردم و تشكل هاي مردمي باشند كه اطالعات مربوط 
به فساد را از طريق سامانه سوت زني وزارت اقتصاد يا 
صندوق دريافت گزارش و اسناد به صورت فيزيكي 
ارائه دهند.  داوود منظور، رئيس سازمان امورمالياتي 
روز گذشته با تأكيد بر اينكه تمام افرادي كه فعاليت 
اقتصادي مي كنن��د بايد حتماً به اص��ول مالياتي 
پايبند باش��ند، افزود: » در حوزه ماليات مش��اغل 
عمدتاً سراغ مشاغل پردرآمدي نظير پزشكان، وكال، 
نمايندگي هاي خودرو و بنگاه هاي امالك رفته ايم، 
اما ماليات مشاغل خرد نظير بقالی و سبزي فروشی 
و كارگاه هاي كوچك عمدتاً صفر شده است و ماليات 
حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفي كمت��ر از ۵ ميليون 

تومان محاسبه شده است.«
 احساس تبعيض مالياتي

پيش از اين نيز وحيد عزيزي، مدير كل دفتر بازرسي، 
مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي 
در نشست »جايگاه عوامل انس��اني و سامانه ها در 
تش��خيص فرار مالياتي« گفت: »همه مردم با فرار 
مالياتي پزشكان مواجه هستند و آزادي آنها در عدم 
پرداخت ماليات احساس تبعيض مالياتي را در عموم 
نهادينه مي كند. بنابراين بايد مقابله با فرار مالياتي 
آنها در اولويت قرار بگيرد تا عزم سازمان امور مالياتي 
و به طور كلي حاكميت در مقابله با فرار مالياتي به 

عموم مردم اثبات شود.«
او ادامه داد: »بايد با چند پزشك سرشناس و با روابط 
سياسي متعدد در فرار مالياتي برخورد شود تا اين 
عزم مقابله با فرار مالياتي به ديگر پزشكان و عموم 

مؤديان نشان داده شود.«

عزيزي با تأكيد بر راه اندازي سامانه مؤديان گفت: 
»راه اندازي س��امانه مؤديان اقدامي ضروري است، 
اما بايد توجه داش��ت كه ايده آل ترين انتظاري كه 
از سامانه مؤديان مي توان تصور كرد نيز نمي تواند 
همه مش��كالت كش��ور را در مقابله با فرار مالياتي 

رفع كند.«
او با بيان اينكه امروز افزاي��ش درآمدهاي مالياتي 
مسئله دولت است، گفت: »س��ازمان امور مالياتي 
تنها بازوي اجرايي تحقق اين مهم است. بنابراين من 
انتظار دارم مسئوالن ارشد دولت و حاكميت، نقشي 
ويژه براي سازمان امور مالياتي قائل شوند و اين نهاد 
را به عنوان نهاد مركزي در اختيار داشتن اطالعات 

اقتصادي مردم به رسميت بشناسند. «
 فرار مالياتي 14 ميلياردتوماني !

حاال هم عزيزي با تأكيد بر اينكه م��ا مي توانيم بر 
اساس ماده ۱۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم، سراغ 
كساني برويم كه كتمان درآمد كنند، مي افزايد: »اين 
ماده قانوني، يكي از ابزارهاي س��فت و سخت براي 
جلوگيري از فرارهاي بزرگ مالياتي است. به طوري 
كه بعضي كلينيك ها را در تهران به همين ش��كل 
رصد كرديم و متوج��ه ش��ديم ماليات هاي چند 
صد ميليوني آنها پس از بررس��ي، ب��ه ۱۴ ميليارد 

تومان رسيد.«
وي همچنين به اس��تفاده از كارتخوان مش��اغل 
معاف از ماليات در برخي مطب ها اشاره مي كند و 
مي گويد: » متأسفانه برخي پزشكان به اين شكل، از 

پرداخت ماليات بر درآمد واقعي؛ فرار مي كنند.«
 سهم ۵۰ درصدي پزشكان فاقد كارتخوان 

از پرونده هاي سوت زني
محمدعل��ي محس��ني بندپي، عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس، در مورد فرار مالياتي آن 
دسته از پزشكان كه از دستگاه كارتخوان استفاده 
نمي كنند، مي گويد: » سازمان امور مالياتي سامانه اي 
راه اندازي كرده است كه فرار مالياتي را چك مي كند، 
اگر تراكنش هاي مالياتي از نظم خاصي پيروي كنند، 
نشان دهنده اين مطلب است كه پرداخت ماليات 
به درس��تي انجام مي پذيرد براي اينكه اين مهم به 
بهترين شكل انجام شود، نيازمند سخت افزارهايي 

هم هستيم.«
به گفته وي استقبال مردم از سامانه سوت زني منجر 
شد تا اطالعات مطب پزشكاني كه از ارائه كارتخوان 

خودداري مي كنند، ثبت شود. 
آنطور كه محس��ني بندپي خبر مي دهد بر مبناي 
گزارش هاي مردمي در س��امانه سوت زني از شروع 
س��ال تاكنون بيش از ۱۵ هزار گزارش مردمي به 
س��ازمان امور مالياتي كش��ور واصل ش��ده و سهم 
گزارش هاي موضوع پزشكان فاقد كارتخوان بيش 

از ۵۰ درصد از گزارش ها است. 
وي تأكي��د مي كند: » بي ترديد اي��ن نظارت ها در 
راستاي اس��تيفاي حقوق مردم و دريافت ماليات 
عادالنه است، بسياري از كارمندان و كارگران پيش 
از اينكه حقوق دريافت كنند، ماليات از حقوق آنها 
كسر مي شود، اين در ش��رايطي است كه بسياري 
از تجار و پزش��كان و حتي وكال از پرداخت ماليات 

امتناع مي كنند.«

معاون فرهنگي و سياسي نهاد رهبري  در گفت وگو با »جوان«:

امسال شاهد موج اعتكاف  دانشجويي خواهيم بود

فرار مالیاتي 14 میلیارد توماني کلینیک های پزشکی ! 
سهم گزارش هاي موضوع پزشكان فاقد كارتخوان بيش از ۵۰ درصد از گزارش هاي سامانه سوت زني است

روزهاي سفيد يا ايام البيض به سه روز 13 تا 1۵ 
ماه رجب قمري گفته مي شود كه در آن مردان 
و زنان بس�ياري براي نزديكي بيشتر به خدا در 
مساجد كشور معتكف مي ش�وند. دهه هاست 
كه دانش�گاه ها نيز خ�ود را ب�ه كاروان مؤمنان 
رسانده اند و در مساجد دانشگاه ها و مراكز عالي 
كش�ور نيز اين مراس�م معنوي اعتكاف برگزار 
مي شود. در ش�رايطي كه در چند سال گذشته 
كرونا موجب شده بود امكان برگزاري اين مراسم 
معنوي در كشور وجود نداشته باشد ولي امسال 
با فروكش كردن اين بيم�اري منحوس، امكان 
برگزاري دوباره آن مهيا ش�ود و دانشجويان و 
دانشگاهيان زيادي نيز آماده مي شوند از شنبه 
آينده در اين مراس�م ش�ركت كنند. به منظور 
بررس�ي آخرين وضعيت اعتكاف دانش�جويي 
مهدي فاطمي پور، معاون فرهنگي و سياس�ي 
نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با »جوان« 
گفت وگويي داشته اس�ت ك�ه در ادامه مي آيد. 

شرايط اعتكاف امسال چگونه است؟ 
بعد از دو سالي كه محدوديت هاي كرونايي شرايطي 
را براي ما پيش آورده بود و امكان برگزاري اعتكاف 
بعضاً در دانشگاه ها وجود نداشت يا بعضاً دانشجويان 
در دانشگاه ها نبودند، از حدود يك ماه پيش جلساتي 
برگزار شد و تصميم بر اين شد كه امسال شرايط را 
به گونه اي پيش ببريم كه ان شاءاهلل برنامه اعتكاف 
با قوت و قدرت در دانشگاه ها انجام شود و بتوانيم 
از اين ظرفيت حداكثر اس��تفاده را داشته باشيم.  
دانشگاه هاي كش��ور از طريق وزارت علوم و وزارت 
بهداش��ت و همچنين از طريق نهاد توصيه شدند 
كه شرايط را براي برگزاري اعتكاف هاي دانشگاهي 
فراهم كنن��د و در دانش��گاه هايي هم ك��ه امكان 
برگزاري نبود يا به صورت استاني مشاركت خواهند 
داش��ت، يا در دانشگاه هايي كه ش��رايط برگزاري 
را دارند، اس��تفاده خواهند كرد يا حتي از مساجد 
شهري استفاده مي كنند.  به جهت تقاضاي زياد از 

جانب اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه ها يك 
موج برگزاري اعتكاف را خواهيم داشت و اميدواريم 
بتوانيم ش��رايط را براي برگزاري اعت��كاف مهيا و 
آماده كنيم. خدا را ش��كر براساس بازخورد گرفته 
شده، هماهنگي هايي انجام ش��ده و گزارش هايي 
كه مي آي��د، جلس��ات و برنامه ه��اي متعددي در 
دانشگاه هاي كل كشور به شكل انفرادي يا اشتراكي 
طراحي شده و در حال برگزاري است. اميدواريم كه 
شرايط و بستر مناسبي فراهم شود تا دانشگاهيان 
بتوانند از اين فضاي معنوي اس��تفاده كنند و بهره 

معرفتي و معنوي از اين فضا ببرند. 
چه برنامه هايي براي اعتكاف امسال 

داريد؟
توصيه ش��ده يك ميزان مح��دودي از برنامه هاي 
خوب در دانش��گاه ها طراحي ش��ود. الزم اس��ت 
سخنران هاي خوبي سخنراني داشته باشند، البته 
بايد محدود باشد، چون بناي ما اين است كه افراد 
بيش��تر از خلوت اعتكاف اس��تفاده كنند و آن راز 
و نياز ش��خصي را داشته باش��ند. كنار اين مراسم 

بايد كتاب هاي خوبي براي دوس��تان تهيه ش��ود 
كه بتوانند اگر خواس��تند اين كتاب ها را مطالعه و 
از آنها استفاده كنند. س��خنراني هاي خوبي براي 
قبل يا بعد از نمازهاي جماعت دعوت ش��وند تا با 
رويكرد تبيين در خصوص معارف ديني، س��بك 
زندگي دين��ي و همچنين آينده انقالب اس��المي 
روشنگري داشته باشند. طراحي جلسات پرسش 
و پاس��خ، حلقه هاي معرفت، مس��ابقات فرهنگي، 
جمع خواني هاي ق��رآن، ختم هاي ق��رآن به نيت 
ش��هدا و امام راحل و كارهاي متنوع ديگر طراحي 
شده كه البته طبيعتاً تنوع برنامه هاي هر دانشگاه 
با توج��ه به تعداد مخاطب و ش��رايطي ك��ه دارد، 
متفاوت اس��ت نمونه اگر بخواهد عرض كنم مثاًل 
ما دو برنامه اعتكاف در دانش��گاه تهران داريم كه 
هم در مسجد دانشگاه و هم در مسجد كوي برگزار 
مي شود. در دانشگاه اميركبير هم به همين شكل 
است، يك اعتكاف ويژه نخبگان هم امسال در حال 
برگزاري اس��ت و ثبت نام ها و مقدم��ات آن فراهم 
شده است كه نخبگان دانش��گاهي اگر عالقه مند 

بودند، مي توانند در اين اعتكاف شركت كنند. اينها 
تقريباً مجموع برنامه هايي اس��ت كه در اين حوزه 
طراحي شده است و اميدواريم به خوبي پيش برود 
و بتوانيم خدمت رسان ميهمانان اين ماه عزيز و اين 

برنامه معنوي خوب باشيم. 
در چه تعداد دانشگاه  برنامه اعتكاف 

برگزار خواهد شد؟
عدد تجميع��ي االن ندارم ول��ي تقريب��اً بيش از 
۱6۰برنام��ه دانش��گاهي ب��راي ح��وزه اعتكاف 
طراحي ش��ده ولي عدد نهايي هن��وز جمع بندي 
نشده است، چون شرايط دانشگاه ها متفاوت است، 
برخي از دانش��گاه ها 3۰۰ نف��ر، ۵۰۰ نفر يا برخي 
ديگر هزار نفر ظرفيت دارند و به همين دليل عدد 
نهايي تعداد ثبت نام و محل های برگزاري را هنوز 
نمي توانم اعالم كنم، ول��ي اين را عرض كنم كه ما 
امسال نس��بت به گذشته يك سير رش��دي را در 
تعداد برگزاري برنامه هاي اعتكاف شاهد هستيم 
و استقبال هم خوب بوده است. در اوايل ثبت نام ها 
استقبال خوب بود و براساس آخرين گزارش هاي ما 
هر چقدر داريم به زمان برگزاري نزديك مي شويم 

اين استقبال بيشتر هم شده است. 
برنامه اي داريد تا بعد از پايان اعتكاف 
هم ارتباط دانشجويان با نهاد و مراكز 
مذهبي و فرهنگي دانش�گاه ها حفظ 

شود؟
طبيعتاً برخ��ي از برنامه ه��ا و طرح هاي��ي كه در 
دانش��گاه ها هس��ت و داريم، برنامه هاي تداومي و 
ادامه دار اس��ت؛ حلقه هاي معرفت، برنامه حاميم، 
مس��ابقات قرآني، كانون هاي مهدوي، كانون هاي 
اقامه نماز، كانون هاي دخترانه و طرح حفظ قرآن 
هر كدام برنامه هاي جداگانه اي هستند و طرح هاي 
متنوعي در دانشگاه ها داريم كه هميشه عالقه منديم 
بتوانيم بدين وس��يله ها خدمات مس��تمري را به 
دانشجويان ارائه كنيم؛ مراسم هايي مانند اردوها، 
اعتكاف و برنامه هاي ديگر فرصت هايي مناس��بي 

است كه اين تداوم ارتباط در آن شكل بگيرد. 

 وزير آموزش و پرورش از ارائه بسته جبران يادگيري در ابتداي سال 
آينده خبر داد و گفت: تقويم آموزشي تغيير مي كند. 

 مدير كل امور بيمه شدگان س��ازمان تأمين اجتماعي ضمن تشريح 
جزئيات ش��رايط برخورداري از بيمه اختياري اين سازمان گفت: اتباع 
خارجي كه داراي حداقل 3۰ روز س��ابقه پرداخت حق بيمه باشند، در 
صورت احراز شرايط قانوني و ارائه مجوز اقامت معتبر مي توانند نسبت 

به انعقاد قرارداد بيمه اختياري اقدام كنند. 
 رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي تهران گفت: راه اندازي ش��هر علم 
شهيد سليماني با ظرفيت ۵۰۰ استارت آپ و بهره برداري دستگاه پت 
اسكن مركز فناوري دانشگاه در بيمارستان امام خميني، برنامه آينده 

دانشگاه است. 
 همت، سرپرست س��تاد آب، اقليم و محيط زيست معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري از برنامه حمايتي اين ستاد براي پايان نامه ها 

و طرح هاي پژوهشي حوزه آب، اقليم و محيط زيست خبر داد. 
 سازمان هواشناسي ضمن اشاره به بارش ۱3۰ سانتيمتري برف در 
ايستگاه هاي هواشناسي كوهرنگ استان چهارمحال و بختياري از ثبت 
ركورد ۵3 سانتيمتري بارش برف در تهران در ايستگاه آبعلي خبر داد. 

حسین سروقامت

اين پيرمرد 71 ساله از چه سخن مي گويد كه شور جوان 2۰ ساله 
به او بخشيده است؟ 

با هنر و شهرسازي بيخود شده، مي گويد: »ميدان نقش جهان 
مال بشريت است. ما فقط سه ميدان ۵۰۰ ساله در جهان داريم. 
ميدان تيان آن من پكن، ميدان س�رخ مس�كو و ميدان نقش 

جهان اصفهان و بدون تعصب اين از آنها باالتر است!« 
مس�حور زيبايي شناس�ي ش�ده، فرياد بر م�ي آورد: »رئيس 
دانش�كده معماري مادريد ب�ه من گفت به دانش�جويان دوره 
دكتري معماري مي گويم نميريد تا برويد مسجد شيخ لطف اهلل 
اصفهان را ببينيد. تناليته رنگ كرمي اين مسجد را كه ديديد، 

بعد با خيال راحت بميريد!«
و از حس�نين هيكل مي گويد كه روزي از او پرس�يده بود شما 
عرب ها چرا گاهي تسليم بيگانگان ش�ديد؟ پاسخ مي دهد ما 

فردوسي نداشتيم!
با محمود مختاريان، استاد سواد رسانه مي توان معجزه عشق 

را باور كرد!
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 شهروند – تهران:  وضعيت متروي تهران در تمام ساعات 
شبانه روز غيرقابل تحمل شده است. شلوغي و ازدحام بيش از 
حد جمعيت در واگن ها باعث مي شود چندين قطار را رد كني 
تا بتواني با فشار بر مردم يك جايي براي خودت باز كني و سوار 
شوي. من تقريباً از ابتداي ش��روع به كار متروي تهران از مترو 
براي رفت و آمد اس��تفاده مي كنم. بعد از دوره شهرداري آقاي 
قاليباف بر شهر تهران كه اقدامات خوبي در حوزه مترو و حمل  
و نقل عمومي انجام داد، بقيه شهردار ها كه در شهرداري مستقر 
شدند فقط كارهاي نيمه تمام قاليباف را در حوزه خط ها تكميل 
كردند، دريغ از اضافه كردن يك واگن نو. از مس��ئوالن دولتي 
و ش��هرداري تقاضا مي كنم كه براي درك اوضاع مردم در اين 
واگن ها و ش��لوغي های مترو حداقل ماهي يك ب��ار رفت و آمد 
خودشان را به صورت رندومي به مترو اختصاص دهند تا لمس 

كنند كه چه مشكالتي براي مردم وجود دارد. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹1۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

اختصاص1۰ هزار میلیارد تومان 
براي حمل ونقل عمومي شهر تهران

اعضاي ش�وراي اس�المي ش�هر تهران از س�قف 7۵ هزار و ۸۰۰ 
ميلي�ارد توماني بودجه س�ال آينده ش�هرداري ته�ران 1۰ هزار 
ميليارد تومان جهت توس�عه حمل ونقل عمومي اختصاص دادند. 
بررسي كليات بودجه سال آينده شهرداري تهران در دستور كار شوراي 
اسالمي شهر تهران قرار گرفت.  محمد آخوندي، رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه در اين باره گفت: بايد از شهرداري تهران براي فرمت جديد ارائه 
بودجه در قالب يك كتاب تقدير شود؛ پيشنهاد شهرداري تهران براي 
بودجه س��ال آينده رقمي بود كه ۵6 درصد نسبت به سال جاري رشد 
داشت.  وي ادامه داد: نظرات ساير كميسيون ها به كميسيون برنامه و 
بودجه ارائه شد كه در نهايت چند نكته براي بودجه ۱۴۰۲ شهرداري 
تهران مد نظر قرار گرفت. از جمله آنچه براي بودجه سال آينده مد نظر 
قرار گرفت، اين بود كه بودجه ۱۴۰۲ برش��ي از برنامه چهارم مديريت 
شهري خواهد بود و عملكرد ۹ ماهه شهرداري پس از بررسي كامل كه 

شامل رديف هاي درآمدي بود، مورد توجه ويژه قرار گرفت. 
آخوندي گفت: پيش بيني ها از س��ه ماهه آخر س��ال جاري بر اساس 
بررسي كميسيون برنامه و بودجه و گزارش شهرداري اين بود كه بيش 
از پيش بيني شورا براي بودجه سال جاري محقق خواهد شد. در نهايت 
دو سناريو تقديم كميسيون تلفيق ش��د كه يكي رقم 6۵ هزار ميليارد 
تومان براي بودجه بود و سناريو ديگر نيز رقم ۷۵ هزار ميليارد تومان بود 

كه در آن توجه ويژه اي به بحث حمل و نقل صورت گرفته بود. 
وي با بيان اينكه ش��هرداري تهران براي بودجه سال آينده مانند سال 
جاري در بخش حمل و نقل بودجه 33 درص��دي را در نظر گرفته بود، 
گفت: با اين رقم جهش قابل توجهي كه مد نظر شورا بود، رقم نمي خورد. 
بنابراين در نهايت براي تحقق مطالبات شورا در جهت توسعه حمل و نقل 
عمومي نهايتاً كميسيون تلفيق سقف ۷۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان را 
براي بودجه تنظيم و تصويب كرد.  به گفته آخوندي، در مصوبه اصالحيه 
بودجه ۱۴۰۱ رقم ۵۰ هزار و 3۷۰ ميليارد تومان براي بودجه به تصويب 
رسيد. در اليحه پيشنهادي شهرداري براي بودجه ۱۴۰۲ رقم ۷۸ هزار 
و ۴۷۵ ميليارد تومان پيشنهاد ش��ده بود كه نهايتاً رقم ۷۵ هزار و ۸۰۰ 
ميليارد تومان توسط كميسيون تلفيق شوراي شهر تهران مصوب شد. 
بنابراين امروز بايد اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به اين رقم به عنوان 
سقف بودجه سال آينده ش��هرداري تهران تصميم گيري كند.  مهدي 
چمران، رئيس شوراي شهر تهران در ادامه گفت: نياز بود كه براي سال 
آينده جهشي در حوزه حمل و نقل عمومي رخ دهد. قرار شد ۱۰ هزار 
ميليارد تومان به اين بخش اختصاص پيدا كند و اين افزايش در بودجه 
سال آينده ديده شد.  بر اساس اين گزارش، اعضاي شورا با اكثريت آرا با 
سقف ۷۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان كه ۱۰ هزار ميليارد تومان آن براي 

توسعه حمل و نقل عمومي بود، موافقت كردند. 

ورود سازمان بازرسي
به عملکرد کارگروه اضطرار آلودگي هوا

سرپرس�ت معاون�ت نظارت و بازرس�ي ام�ور سياس�ي و قضايي 
سازمان بازرسي كل كشور از نظارت و بررس�ي عملكرد كارگروه 
اضطرار آلودگي ه�وا تهران خب�ر داد و تأكيد كرد: ب�ه طور حتم 
با ت�رك فعل ه�اي انجام ش�ده در اين ح�وزه برخورد مي ش�ود. 
محمدمهدي بلنديان از نظارت و بررس��ي عملك��رد كارگروه اضطرار 
آلودگي هوای تهران خبر داد و بخش��ي از اقدامات س��ازمان بازرسي 
در حوزه نظارت بر اجراي قانون هواي پاك را ناظر بر بررس��ي عملكرد 
كارگروه اضطرار آلودگي هوا از حيث برگزاري جلسات و ابالغ مصوبات 
دانس��ت و افزود: با وجود تصريح قانوني مبني بر حضور باالترين مقام 
دستگاه اجرايي در كارگروه مواقع اضطرار آلودگي هوا، در اكثر مواقع 
مديران برخي از دستگاه ها در كارگروه حاضر نشده اند و جلسه با حضور 
نمايندگان آنها برگزار شده است.  بلنديان با بيان اينكه برخي از جلسات 
به صورت حضوري برگزار نشده و مصوبات از طريق دبيرخانه كارگروه 
ابالغ شده است، اظهار كرد: به موجب تبصره ماده)۴( آيين نامه اجرايي، 
در مواقع لزوم به تشخيص استاندار، نمايندگاني از ساير دستگاه هاي 
ذيربط و بخش هاي غيردولتي مرتبط بدون حق رأي به كارگروه دعوت 
مي شوند، اما بر اساس بررسي هاي به عمل آمده با وجود ارسال دعوتنامه 

براي برخي از دستگاه ها، نمايندگان آنها در جلسات حاضر نشده اند. 
سرپرس��ت معاونت نظارت و بازرسي امور سياس��ي و قضايي سازمان 
بازرسي كل كش��ور به بررس��ي نحوه تصميم گيري كارگروه پيرامون 
نحوه ميانگين شاخص آلودگي هوا و ساير موارد مربوط نيز اشاره كرد 
و افزود: بر اس��اس تبصره ماده )۲( آيين نامه اجرايي تبصره )3( ماده 
)3( قانون هواي پاك، دس��تورالعمل محاسبه و اعالم شاخص كيفيت 
هوا بايد ظرف مدت يك ماه توس��ط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ابالغ مي شده 
كه مشخص گرديد با گذش��ت حدود سه س��ال از تصويب آيين نامه، 
دستورالعمل مزبور توسط وزارت بهداشت تهيه؛ اما مورد تأييد سازمان 

حفاظت محيط زيست قرار نگرفته و تاكنون ابالغ نشده است. 
بلنديان به بررسي عملكرد و تعداد دستگاه هاي سنجش آلودگي هوا و 
محل استقرار آنها نيز اشاره كرد و گفت: شهر تهران داراي 3۵ ايستگاه 
س��نجش آلودگي هواست كه تعداد ۱۴ ايس��تگاه از آنها تحت كنترل 
سازمان حفاظت محيط زيست و ۲۱ ايستگاه نيز در اختيار شهرداري 
تهران است كه متأسفانه برخي از ايستگاه ها امكان اندازه گيري و تجزيه 
و تحليل تمام آالينده ها را ندارند، چراكه در فصل سرد ذرات معلق كمتر 
از ۲/۵ ميكرون مهم ترين شاخصه آلودگي هواست كه تمام ايستگاه ها 

قابليت اندازه گيري آن را ندارند. 

آخرين وضعیت
 پرونده هاي مفاسد اقتصادي 

پرونده ه�اي  وضعي�ت  آخري�ن  قضائي�ه  ق�وه  س�خنگوي 
مه�م قضاي�ي از جمل�ه مفاس�د اقتص�ادي را تش�ريح ك�رد. 
نشست خبري مسعود ستايش��ي، س��خنگوي قوه قضائيه روز سه شنبه 
در معاونت مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه برگزار ش��د.  مسعود 
ستايشي خاطر نشان كرد: اگر در گذشته دسترسي به قوه قضائيه تنها با 
حضور در مراجع قوه قضائيه صورت مي پذيرفت، اما امروز اين دسترسي ها 
در لحظه و به صورت ۲۴ س��اعته در تمامي روزهاي هفته متجلي است و 

صورت مي پذيرد. 
ستايش��ي درباره آزمون وكالت گفت: آزمون پروانه وكالت كانون وكال در 
۱3 مردادماه ۱۴۰۲ و آزمون كارشناسان رسمي به صورت مشترك توسط 

كانون وكال و مركز وكال در اوايل سال ۱۴۰۲ برگزار مي شود. 
ستايشي درباره قراردادن سپاه پاس��داران در فهرست تروريستي توسط 
پارلمان اروپا گفت: تعجب مي كنيم پارلم��ان اروپا چرا بر خالف مقررات 
عمومي اين مسئله را اعالم كرده اس��ت ، اين پارلمان بايد جلوي گروهك 
تروريس��تي مي ايس��تاد، در حالي كه به عنوان پدر ب��راي گروهك هاي 

تروريستي رفتار كرده است.  
ستايش��ي در خصوص مبارزه با فرايند معيوب پولش��ويي بيان كرد: اين 
موضوع در قالب پرونده اي در دستور كار سازمان بازرسي كل كشور قرار 
دارد. دس��تگاه قضايي با هم افزايي ديگر دستگاه ها و نهادهاي مربوطه در 
صدد جلوگيري و پيشگيري متناسب از وقوع جرم و مسدودسازي راه هاي 

انجام فساد است. 
در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اجراي طرح تحول 
قوه قضائيه بيان كرد: اقدامات فناورانه در قالب س��ند تحول قوه قضائيه 
صورت مي پذيرد . اجراي ۵۰ درصد سند تحول نيازمند حضور مقتدرانه 
و عالمانه خدمتگزاران در مجموعه فناوري و اطالعات است كه بسترهاي 

الزم را فراهم سازند. 
 در ادامه ستايش��ي درباره ادعاي يك��ي از نماين��دگان مجلس مبني بر 
دس��تگيري يكي از وزراي دولت رئيس جمهور پيشين در پرونده مربوط 
به عليرضا اكبري اظهار كرد: تا اين لحظه وزيري كه در پرونده مورد بحث 
بوده نداريم و هيچ پرونده اي در اين زمينه تشكيل نشده و اين را تكذيب 

مي كنيم.   
وي در پاسخ به س��ؤال مبني بر اينكه آيا پرونده اي در رابطه با آزار و اذيت 
۱۵ نوجوان مشهدي تشكيل شده است، گفت: اخباري مبني بر تعرض به 
نوجوانان در فضاي مجازي منتش��ر و مطالبي از سوي خانواده هاي شش 

نوجوان مبني بر تغيير رفتار فرزندانشان مطرح شد. 
ستايش��ي گفت: تا اين مرحله تحقيقات مبني بر اين اس��ت كه اين يك 
اختالف در مجموعه بوده كه تعدادي از والدين بر اساس��ي هدايت شده، 
مطالبي را عليه مربي تيم مطرح كرده اند و اصاًل به نكاتي كه مطرح شده 
نسبت به تجاوز و تعرض جنسي اشاره نشده است و در همين رابطه مربي 
تيم شكايتي با عنوان نشر اكاذيب و افترا عليه دو تن از خبرنگاران مطرح 
كرده است .  ستايشي درباره افزايش سرقت پس از اغتشاشات اخير در كشور 
گفت: بر اساس گزارش هاي واصل شده افزايش محدود سرقت داشتيم البته 

در صف اغتشاشات، پليس با قاطعيت برخورد كرد. 
وي ادامه داد: در نظر داريم پرونده ها به صورت عادالنه به كارش��ناس ها 
داده شود، س��امانه اي اكنون در اختيار تمامي قضات قرار گرفته است  كه  
كارشناس را بر اساس تخصص و محل خدمت او به قاضي معرفي مي كند. 
 سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اين نشس��ت درباره پرونده بابك زنجاني 
گفت: پيرو اطالع رس��اني قبلي كه داش��تيم حدود ۵۰۰ ميليون يورو به 
شركت ملي نفت ايران واگذار شده اس��ت. در حال حاضر همچنان متهم 
در زندان است. با همكاري خوب وزارت نفت و امورخارجه و كشور و بانك 
مركزي داشتند از ساير اموال متهم در خارج از كشور موضوع انتقال اموال 

به داخل كشور در دستور كار قرار دارد . 
ستايش��ي در رابطه با آخرين وضعيت رس��يدگي به پرونده هاي مفاسد 
اقتصادي گفت: تاكنون تعقيب و محاكمه بيش از 3۰۰ نفر را داش��تيم. 
رسيدگي به پرونده هاي فرارهاي مالياتي در مجتمع رسيدگي به مفاسد 
اقتصادي انجام شده اس��ت. به بيش از 36 هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرائم 
اقتصادي از زمان تشكيل اين مجتمع رسيدگي شده است. ۱۰۰ فقره پرونده 

مهم مطرح اقتصادي با ارزش مالي باال در مرحله تحقيقات است. 
وي افزود: ۲۱ پرونده كالن و مهم در مرحله اجراي احكام با رد مال حدود 
۱۸3 هزار ميليارد تومان تش��كيل و به 36 فقره پرونده كثير الش��اكي با 
6۸هزار و ۴۵۰ مالباخته رس��يدگي شده اس��ت. حدود 36 هزار ميليارد 
تومان از مطالبات بانكي در سنوات ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ عمدتاً در مرحله 

تحقيقات وصول شده است. 

سجاد آذری
  گفت وگو

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


