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آماده باش پلیس در چهارشنبه آخر سال

دستگیری ٢٨٠ تن از اراذل و اوباش پایتخت

اوباش  و  اراذل  از  تن  دستگیری ٢٨٠  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
پایتخت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در ششمین مرحله از برخورد با اراذل 
و اوباش و مزاحمین نوامیس که صبح امروز در محل پلیس امنیت توسط پلیس 
تهران بزرگ انجام شد اظهار کرد: امروز ششمین مرحله از این طرح با اقدامات 
ماموران امنیت انجام شد که  طی آن در مجموع ۹۵ پرونده و ۱۳۳ حکم به مرحله 

اجرا درآمد.
 رحیمی با بیان اینکه اکثر افراد در رابطه با شرارت، قمه کشی، باج گیری، ضرب و 
جرح اراذل و اوباشی در نقاط مختلف تهران و با پاکسازی ۸۵ محله، ۲۹۷ قهوه خانه 
و سفره خانه، باشگاه بدنسازی، پارک و محل های تفریحی دستگیر شده اند، گفت: 
۲۸۰ نفر طی این طرح دستگیر شدند که از این تعداد ۸۹ نفر اراذل به جرایم مثل 
تخریب، شرارت و... شده  و ۱۵۳ نفر نیز مزاحمین نوامیس هستند که در پی شکایت 
مردم دستگیر شده اند. همچنین ۳۸ نفر دیگر نیز در رابطه با توزیع اقالم غیر اخالقی 

و مواد محترقه دستگیر شده اند.
سردار رحیمی با بیان اینکه در آستانه چهارشنبه سوری قرار داریم و یکی از 
رویکردهای این طرح برخورد با این افراد بوده است، ادامه داد: در این مرحله بالغ بر 
۱۰ میلیون انواع مواد محترقه و یک انبار که بالغ بر ۹ تن اکلیل سرنج در آن وجود 
داشته کشف شده و ۲۹ انبار دپوی مواد محترقه که بیشتر در مناطق جنوبی تهران 

وجود داشته تا این لحظه پلمپ شده است.
وی با بیان اینکه سالح هایی نیز از این افراد کشف شده است گفت: تا این لحظه 
از اراذل و اوباش ٩ قبضه سالح جنگی، ۱۰۷ فشنگ شکاری و جنگی و ۶٠ سالح 

سرد و موارد دیگری از اقالم ضد فرهنگی کشف شده است.
به گفته سردار رحیمی،  هفت دستگاه خودرو و ۷۰ دستگاه موتورسیکلت که اراذل 
به عنوان  وسیله جرم از آنها استفاده می کردند نیز توقیف شده است که یک دستگاه 

از این موتور ها نیز مسروقه بوده است.
سردار رحیمی ادامه داد: در رابطه با چهارشنبه پایان سال نیز پلیس تمهیدات 
ویژه ای را در نظر گرفته و تمام عوامل آماده باش خواهند بود و تا روز چهارشنبه آخر 
سال با افرادی که اقدام به توزیع مواد محترقه می کنند برخورد می شود. همچنین 
مانند سال های گذشته با افرادی که در چهارشنبه آخر سال با خودرو اقدامات 
مخرب گرانه و اوباشگرانه انجام دهند برخور خواهد شد و تا پایان تعطیالت نوروز 
خودروی این افراد  توقیف خواهد بود. همچنین واحدهای صنفی که اقدام به فروش 

مواد محترقه غیرمجاز و آسیب زا می کنند نیز پلمب خواهند شد.

نوشیدنی های شیرین هیچ ارزش غذایی ندارند
یک متخصص تغذیه گفت: نوشیدنی های شیرین 90 درصد آب گازدار 

دارند، و هیچ گونه ماده مغذی و ارزش غذایی برای بدن فراهم نمی کنند.
محمدرضا شفایی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود: 
نوشیدنی هایی مانند نوشابه حاوی مقادیر زیادی شکر یا شربت ذرت با فروکتوز باال 

هستند و موجب تغییر متابولیسم، افزایش چربی بدن و افزایش اشتها می شوند.
وی اظهار داشت: سایر مواد موجود در نوشابه ها، طعم دهنده های مصنوعی و 
طبیعی هستند و اضافه کردن اسیدها مانند اسید سیتریک و اسید فسفریک به 

نوشابه ها طعم تندی می دهند و به عنوان نگهدارنده عمل می کنند.
این متخصص ادامه داد: بسیاری از این نوشابه ها حاوی کافئین هستند. کافئین 
لزوما زیان آور نیست ولی ماده ای محرک است که می تواند بر هوشیاری و الگوی 
خواب کودکان تاثیر بگذارد. وی تصریح کرد: کافئین می تواند سبب هیجان زدگی، 
عصبانیت یا گیجی به ویژه در کودکان شده، این ماده موجب سردرد نیز شود، 

متاسفانه در برچسب های غذایی، مقدار کافئین موجود در نوشابه ذکر نمی شود.
به گفته شفایی، نوشیدنی های شیرین شده با مقادیر کم، متوسط و باالی شربت 
فروکتوز باعث افزایش عوامل خطر بروز بیماری قلب و عروق می شود، حتی اگر فقط 
به مدت دو هفته مصرف شود. وی افزود: گزارشهای موجود نشان می دهد خطر 
مرگ ناشی از بیماری های قلب و عروق که اولین علت مرگ و میر در دنیاست 
با افزایش میزان مصرف قندهای افزودنی افزایش یافته است. این متخصص تغذیه 
اظهار داشت: اسید فسفریک موجود در نوشابه های گازدار باعث برداشتن یون کلسیم 
از استخوان ها شده و پوکی استخوان را سبب می شود، مصرف زیاد نوشابه و دیگر 
نوشیدنی های شیرین گازدار در دوران کودکی، خطر ابتال به چاقی را نیز افزایش 
می دهد. وی خاطرنشان کرد: افرادی که بیش از حد از این نوشیدنی ها استفاده 
می کنند، عالوه بر اضافه وزن در معرض افزایش فشارخون، دیر تر هضم شدن غذا، 
پوسیدگی دندان و پوکی استخوان می شوند، نوشابه به دلیل وجود رنگ، اسانس و 
قند مضرات زیادی برای مصرف کنندگان دارد.شفایی توصیه کرد، به جای مصرف 
نوشیدنی های شیرین صنعتی از آب یا دوغ های کم نمک در وعده های غذایی 
مصرف شود و باید مصرف این نوشیدنی ها به یک لیوان در روز یا کمتر از آن برسد.

بطحائی خبر داد:

پرداخت مطالبات حق التدریسی ها تا پایان سال
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که من نسبت به چالش های ایجاد شده 
برای معلمان مدارس حمایتی بی تفاوت نیستم، گفت که مطالبات یک ساله 

معلمان حق التدریس تا پایان امسال پرداخت می شود.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی در جمع خبرنگاران  در یزد با بیان این که 
پرداخت مطالبات فرهنگیان از جمله اقدامات در دستور کار وزارت آموزش و پرورش 
است، اظهار کرد: مراحل اداری پرداخت مطالبات فرهنگیان انجام و حدود دو هفته 

پیش اعتبار تخصیص یافته شده به خزانه کشور واریز شده است.
وی افزود:  امیدواریم تا آخر سال بخشی از مطالبات فرهنگیان از محل اعتبارات 

تخصیص یافته شده پرداخت شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که  ۷۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پردخت 
مطالبات فرهنگیان تخصیص داده شده است، گفت:  مطالبات یک ساله معلمان حق 
التدریس تا پایان امسال پرداخت می شود. بطحایی در ادامه با اشاره به این که 
خوشبختانه سازمان اداری استخدامی کامال با وزارت آموزش و پرورش و نیازها 
همسو است،  تصریح کرد: تمام اعدا و رقم های اعالم شده در رابطه با تعداد نیروهای 

مورد نیاز آموزش و پرورش از سوی سازمان استخدامی کشور تأیید شده است.
این مسئول در پایان سخنان خود خطاب به اعتراض برخی معلمان خاطرنشان 
کرد: من نسبت به چالش های ایجاد شده برای برخی از فرهنگیان مدارس حمایتی 

احساس مسئولیت کرده و بی تفاوت نیستم.

اخبار
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پنجشنبه هوا بارانی می شود
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور در پایان هفته ، از بارش باران در برخی مناطق کشور و بارش برف در ارتفاعات خبر داد. احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه امروز )1۴ اسفند( برای 
مناطقی از شمال شرق و شرق کشور بارش باران و گاهی همراه با باد شدید پیش بینی می شود،اظهارکرد: امروز شدت بارش در شمال خراسان جنوبی، مرکز و جنوب خراسان رضوی رخ خواهد داد. وی با بیان اینکه فردا ) 15 اسفند( برای برخی نقاط شمال 

شرق، ارتفاعات زاگرس جنوبی و غرب کرمان بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود، گفت : پس فردا )16 اسفند( با ورود سامانه بارشی از شمال غرب، بارش باران در شمال غرب، غرب، البرز غربی و سواحل دریای خزر آغاز می شود.

 گزارشی از زندگی پسر 16 ساله ای که شناسنامه ندارد

زندگیم را بگیر، هویتم را نه
ما  از  خیلی  برای  هویت  اوراق  بدون  زندگی  تصور 
ناخواسته  که  کودکانی  برای  اما  است  غریب  و  ناآشنا 
بدون شناسنامه بزرگ می شوند، زندگی حال خوشی 
اما  ندارد. امین یکی از کودکان بدون شناسنامه است 
می خواهد برخالف جریان آب شنا کند و زندگی اش 

را نجات دهد.
 به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، امین خودش را این طور 
معرفی می کند: بچه شمال هستم. پدرم مهاجر، اصلیتم افغان 
است و مادری ایرانی دارم. خیلی سال پیش پدر و مادرم از هم 
جدا شدند. درست وقتی سه سال بیشتر نداشتم. پدرم ما را 

ترک کرد و مادرم معتاد شد.
امین پس از جدایی پدر و مادرش مدتی وسط مانده بود. او 
می گوید: مادرم اصرار داشت مسئولیت مرا پدرم برعهده بگیرد 
اما او می گفت من امین را نمی برم. بنداز جلوی سگ و گربه.

تا اینکه باالخره مادر امین دلش به رحم آمد و مسئولیت 
سرپرستی او را برعهده گرفت. »پدرم به خاطر اعتیاد مادرم از 
او جدا شد. پس از رفتن او زندگی سخت می گذشت. در این 
مدت یکبار پدرم سراغم آمد مرا همراه خودش ببرد اما مادرم 

دیگر کوتاه نیامد و سرپرستی ام را به او نداد«.
از طرفی مادر امین به خاطر وصلت با همسر افغانی تبارش، 
از مدت ها پیش از خانواده اش طرد شد. »این بود که از اینجا 
بومهن  به  از شمال  زندگی  ادامه  برای  رانده  آنجا  از  و  مانده 
آمدیم. جایی که اقوام پدرم زندگی می کردند و تا حدودی 

رابطه شان با مادرم خوب بود«.
تکدی  بار  اولین  برای  امین  بومهن،  به  مهاجرت  از  پس 
گری را تجربه کرد. آنها برای گذران زندگی و تهیه خرج مواد 
مادرش نیاز به پول داشتند و تنها راه آنها گدایی بود. در این 
مدت اما رابطه مادر امین پس از جدایی از همسرش با خانواده 
خود هر روز گرم تر می شد. به همین دلیل پای آنها به تهران 
و خانه خاله امین باز شد. »از آن زمان به بعد با خاله ام رابطه 
خوبی داشتم و بیشتر اوقات پیش آنها بودم و کمتر سراغ مادرم 

می رفتم. او بیشتر اوقات در بومهن زندگی می کرد«.
 رکاب زنی از بومهن به تهران

جریان  در  او  شد.  آشنا  مشق  و  درس  با  تهران  در  امین 
دوستی با پسری به نام صالح با فضای تحصیل آشنایی یافت. 
برای  اما شناسنامه  بود  امین تشنه آموزش و درس خواندن 
حضور در مدرسه نداشت. پس چه باید می کرد؟ او می گوید: 
ازدواج پدر و مادرم جایی ثبت نشده و آنها طی رسم افغانستان 
دلیل من هرگز  به همین  بودند.  ازدواج کرده  نیکا  عنوان  با 

شانسی برای داشتن شناسنامه نداشتم.
با این حال اما امین قصه ما، تصمیم گرفت برای تحصیل به 
خانه ایرانی جمعیت امام علی )ع( که در محله اقوامشان در 
تهران بود، برود. او چندین بار به همراه صالح به خانه ایرانی 
رفت. جایی که شناسنامه، مرز و قومیت اهمیت نداشت و بچه 
ها در یک کالس می توانستند زندگی را مشق کنند و کنار 

تحصیل سبک زندگی را هم یاد بگیرند.
دنیای  با  تازه  و  خواندم  درس  سال  یک  مدرسه  این  »در 
واقعی آشنا شدم. اما بعد از یک سال به اجبار مادرم به بومهن 

بازگشتیم. در آنجا مادرم با مردی معتاد ازدواج کرد. شرایط 
از گذشته هم بدتر شده بود. صبح می رفتیم گدایی و شب به 
خانه بازمی گشتیم«. امین از گدایی متنفر بود. از اینکه مجبور 
بود برای تهیه مخارج زندگی شان جلوی مردم دست نیاز دراز 
کند حالش را بد می کرد اما همه چیز به اجبار مادرش انجام 
امنی  نبود. »خانه محل  به تصمیم گیری  قادر  او  و  می شد 
برایم نبود. شاهد مصرف مواد از سوی مادر و ناپدری ام بودم. 
این صحنه از همه چیز آزاردهنده تر بود. ۱۰ سالم شده بود و 
بیش از گذشته همه چیز را درک می کردم. اما دیگر تصمیم 
خودم را گرفته بودم و نمی خواستم به آن شرایط تن بدهم«.

امین یک روز دوچرخه اش که تنها دارایی او بود برداشت و 
رکاب زنان راهی تهران شد. او مسیر بومهن تا خانه خاله اش 

در تهران را رکاب زد و سرانجام به مقصد رسید.
 از فوتبال تا دومیدانی

او پس از رسیدن به تهران بار دیگر به خانه ایرانی رفت تا به 
درس خواندنش ادامه بدهد. نمی خواست بی سواد بماند. در 
این مدت او هر از چندگاهی با اعتراض های خاله اش مجبور 
می شد پیش مادرش برگردد یا به خانه پسرهای او که متاهل 
بودند، برود. اما بار دیگر وقتی آب ها از آسیاب می افتاد و خاله 
آرامشش را به دست می آورد، امین بار دیگر پیش او برمی 
گشت. از امین می پرسم چرا به خانه خودتان نمی رفتی و 
پیش مادرت نمی ماندی؟ او می گوید: آنجا پاتوق مصرف مواد 
مادر و ناپدری ام بود. نمی خواستم مثل آنها بشوم. دوست 
نداشتم روزی من هم مواد به دست بگیرم و اعتیاد زندگی ام 
را تباه کند. می خواستم موفق بشوم و خودم را از آن وضعیت 

خارج کنم. مواد مرا از درس خواندن می انداخت.

امین اما بعدها در ادامه آشنایی خانه ایرانی و مربیانی که به 
او درس و ورزش یاد می دادند، به مسابقات فوتبال راه پیدا 
کرد. او در دویدن زبانزد بود و به فوتبال پرشین خاک سفید 

جمعیت امام علی )ع( پیوست.
تیم  مربی  پیشنهاد  به  که  بود  اش خوب  بازی  قدر  آن  او 
تراکتورسازی نوین دعوت  به تیم  امام علی  پرشین جمعیت 
شد. اما این موضوع ماحصل رضایت بخشی برای او نداشت. 
فوتبال  در  فعالیت  ادامه  از  را  او  شناسنامه  نداشتن  که  چرا 
و مسابقاتی که آرزوی شرکت در آن را داشت، محروم کرده 
بود. این بود که پس از مدتی از فوتبال کناره گیری کرد و 
تعریف  بود و همه  ام خوب  سراغ دو و میدانی رفت. »بازی 
می کردند. اما همیشه در مسابقات روی نیمکت می نشستم. 
چون شناسنامه نداشتم اجازه حضور در مسابقات فوتبال را 
نیز نداشتم. شاید اگر می توانستم وارد زمین بشوم، تیممان را 

قهرمان می کردم«.
امین حاضر نبود به هیچ قیمتی نداشتن شناسنامه او را از 
آرزوهایش دور کند. می توانست سر چهارراه ها اسپند دود 
کند. می توانست به گدایی ادامه بدهد و دستش را جلوی مردم 
دراز کند اما او به جنگ با محدودیت های زندگی اش رفت و پا 

در میدان دو و میدانی گذاشت.
 تصمیم گرفتم زندگی ام را نجات دهم

امین بارها در مسابقات دو و میدانی که جمعیت امام علی 
)ع( برگزار می کرد، شرکت کرد و امروز او صاحب پنج مدال از 
مسابقات دو و میدانی شامل یک مدال طال در ماده ۸۰۰ متر، 
سه مدال نقره در مسابقات استانی و یک مدال برنز در پرتاب 
وزنه است. او در این رشته می توانست بدون شناسنامه شرکت 

کند و حاال با کمک جمعیت در کافه ای مشغول به کار است. 
خانه ای نقلی اجاره کرده و همه هزینه های زندگی مستقلش 

را از طریق فعالیت در کافه به دست می آورد.
پسر جوان در سن ۱۶ سالگی هنوز شناسنامه ندارد و قرار 
است تا ۱۸ سالگی صبر کند و شناسنامه اش را بگیرد. امین 
می گوید: کنار باشگاه و کار در کافه، در جمعیت برنامه نویسی 
می خوانم و آموزش می بینم. خیلی این رشته را دوست دارم. 
پس از کالس درس، به باشگاه می روم و همچنان دو و میدانی 

کار می کنم.
امین برای آینده اش از همین امروز برنامه ریزی کرده است. 
او یا می خواهد باریستاکار شود و در آینده در کافه کار کند یا 
رشته برنامه نویسی را ادامه بدهد. اما به دو و میدانی به چشم 
شغل نگاه نمی کند. او می گوید: ورزش را دوست دارم اما می 
دانم منبع درآمدی برایم ندارد. به همین دلیل اول می خواهم 
رشته ای را برای تامین مالی زندگی ام دنبال کنم و در کنارش 

دو و میدانی را هم ادامه بدهم.
امین معتقد است اگر در طول این سال ها شناسنامه داشت، 
می توانست کارهای مهمی انجام دهد و بیش از این در زندگی 
اش پیشرفت داشته باشد. »می توانستم در مسابقات فوتبال 
شرکت و تیمم را برنده کنم. اما نشد و این تقصیر من نبود. من 
و همه بچه هایی که مثل من هستند باید صاحب شناسنامه 

شوند چون آنها حق زندگی دارند«.
امین ادامه می دهد: مهم نیست پدر و مادرت چه کسی و 
چه کاره هستند. مهم نیست در کدام محله بزرگ می شوی. 
مهم خود فرد است. من هم می توانستم مثل پدر و مادرم 
بشوم اما ترجیح دادم زندگی ام را نجات بدهم. به خاطر زندگی 
و شرایط اعتیاد مادر و ناپدری ام خیلی مسخره و اذیت شدم. 
بارها سر این موضوع حتی دعوا کردم اما پس از مدتی تصمیم 

گرفتم زندگی ام را تغییر دهم.
 حق داریم به آرزوهایمان برسیم

زندگی  و  کار  تهران  در  تنهایی  به  روزها  این  جوان  پسر 
از  بار پدرش  می کند و درس می خواند. در این مدت یک 
افغانستان با او تماس گرفت و از او خواست به آنجا برود اما 
امین قبول نکرد. »او آنجا ازدواج کرده و ۶ فرزند دارد. من به 
آنجا بروم باید برای فرزندان دیگرش کار کنم. ترجیح می دهم 

در همین تهران بمانم و زندگی ام را بسازم«.
پسر جوان به نظرش خیلی خوش شانس بود که از یک نقطه 
ای به بعد مسیر زندگی اش عوض شد. او اما می داند خیلی 
در شرایط خودش  و  و سال  پسرهای هم سن  و  از دخترها 
شاید این شانس را نداشته باشند. »دختر یکی از اقواممان به 
خاطر شرایط بد زندگی شان و نداشتن شناسنامه از مدرسه 
سالگی  در ۱4  اش  خانواده  اجبار  به  آن  از  پس  شد.  اخراج 
ازدواج کرد، در ۱۵ سالگی مادر شد و در ۱۷ سالگی خودکشی 
کرد. از زندگی خسته شده بود و تحمل زندگی با همسرش 
را نداشت. می خواهم بگویم اگر او شناسنامه و شرایط ادامه 
تحصیل داشت هیچ وقت پایان زندگی اش مرگ نبود. ازدواج 
در کودکی پایان خوشی ندارد. ما همگی مان حق داریم در 

کودکی به آرزوهایمان برسیم و خوشبخت بشویم«.

 معاون رئیس جمهوری:

امیدواریم رئیس قوه قضائیه قبل از رفتن الیحه امنیت زنان را تایید کند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: امیدواریم و انتظار داریم 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه قبل از رفتن از دستگاه قضا، 
این الیحه را که یک ضرورت برای زنان کشور و نیاز جامعه و خانواده های 

ایرانی است، تایید و برای تصویب تقدیم دولت کند.
معصومه ابتکار روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به 
این سوال که آیا الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می تواند از بروز مشکالت 

و کاهش خشونت علیه بانوان جلوگیری کند، افزود: به طور قطع این الیحه می تواند 
در کاهش خشونت ها بسیار موثر باشد، به همین دلیل تایید الیحه از سوی رئیس قوه 

قضائیه را پیگیری کرده ایم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این الیحه به عنوان مطالبه 

عمومی بانوان است و امیدواریم به این مطالبه پاسخ داده شود.
به گزارش ایرنا، الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم )معاونت 
امور زنان و خانواده( تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، 

برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این الیحه در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط 
خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین 
پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه 
از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این الیحه 

دارای ۵۲ ماده است.
در این الیحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به 
منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان 
قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص 

خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن ذکر شده است.
همچنین حمایت های مندرج در این قانون شامل زنان باالتر از ۱۸ سال )شمسی( 
تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال )شمسی( می  شود. در این قانون، خشونت جرم 
دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، 

عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود، در صورت ارتکاب، 
مطابق احکام این قانون مجازات می شود.

الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت ۱۱ ماه است که در اختیار رئیس قوه 
قضاییه قرار دارد. اخیرا نیز به موضوع مجازات های آن اشکاالتی گرفته شده است که 
غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرده است که این الیحه نیاز 

به اصالحات فراوان دارد یا باید اصالح شود یا الیحه ای دیگر تهیه شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین از برخی برخوردها نسبت به 
کرامت زنان نیز انتقاد کرد و درباره پخش مصاحبه مردی که ۲۷ بار زنش را کتک 
زده بود در صدا و سیما، گفت: تاسف خودم را از این موضوع اعالم کردم. بسیار از این 
حرکت و نحوه برخورد این فرد متاسفم و اینکه رسانه ملی یک محملی باشد برای آدم 

هایی که دست به این نوع خشونت ها می زنند.
ابتکار تصریح کرد: معتقدیم این فرد بیمار است که دست به چنین کارهایی می زند، 
از فرصت رسانه ملی استفاده کرده است و رفتار خودش را توجیه می کند، امیدواریم 

این موارد دیگر تکرار نشود.
وی با بیان اینکه در شورای اداری استان کرمانشاه بودم که متوجه پخش چنین 
کلیپ و برنامه ای از صدا و سیما شدم، افزود: به همین منظور یکی از مسئوالن صدا 
و سیما در این استان از مردم بابت این موضوع عذرخواهی کرد و گفت نباید چنین 

مسائلی به این شکل در رسانه ملی که جنبه بدآموزی دارد، عادی شود.
ابتکار معتقد است عادی کردن یک جرم مناسب نیست زیرا رفتار این فرد مجرمانه 

بوده و متاسفانه عادی سازی شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه 
گفت: سازمان نظام پزشکی اعالم کرده است که قرار ندادن 
کارتخوان در مطب پزشکان الزاماً فرار مالیاتی نیست ولی 
به اعتقاد ما این کار هیچ توجیه دیگری ندارد و این نحوه 

عمل کردن فقط برای رد گم کردن و فرار مالیاتی است.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا دو هفته پیش نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با الحاق یک بند به تبصره ۶ بخش درآمدی الیحه 
بودجه تصویب کردند: تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی 
ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند 
در چهارچوب آیین نامه تبصره)۲( ماده )۱۶۹( قانون مالیات های 
مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصالحات و الحاقات بعدی 

آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
در همان جلسه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: اگر مشکلی در پرداخت مالیات از سوی مشاغل 

پزشکی وجود دارد به دلیل قوانینی است که ما می نویسم.
برنامه  و  نظارت  نیز محمد جهانگیری معاون  هفته گذشته 
ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: حدود ۸۰ هزار مطب پزشکان 

در کشور فعال است و اغلب آنان به خصوص در شهرستان ها 
در مطب  کارتخوان  از  استفاده  برای  پزشکان  دارند.  کارتخوان 
مشکلی ندارند و سازمان نظام پزشکی نصب کارتخوان در مطب 

ها را پیگیری می کند.
محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور روز 
سه شنبه در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پزشکان 
در مطب های خود از مردم مطالبه پول نقد می کنند. این موضوع 
از سازمان نظام پزشکی پیگیری و اعالم شد که این کار مصداقی 
از فرار مالیاتی است و چون بیماران و همراهان آنها معموالً کارت 
بانکی دارند به لحاظ تسهیل و تسریع در انجام امور ضروری است 
که دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان هم فعال و استفاده شود.

وی افزود: عالوه بر این در برخی از درمانگاه ها و کلینیک ها دیده 
شده که از بیماران می خواهند تا هزینه درمان را به حساب پزشک 
واریز کنند و همچنین در مواردی بخشی از مبلغ را به حساب 
شخص یا اشخاص دیگر که معرفی می کنند، واریز شود. یعنی 
برخی از پزشکان با استفاده از حساب های پراکنده فقط می خواهند 

و می توانند از پرداخت مالیات خودداری یا فرار کنند.
حشمتی گفت: اگر این گونه عمل کردن علت دیگری به غیر 
توضیح  پزشکی  نظام  سازمان  مسئوالن  دارد،  مالیاتی  فرار  از 

دهند. ما به دنبال آن هستیم تا تکلیف این مسئله روشن شود. 
از یک طرف به سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی 
اعالم کردیم تا با این کار مقابله شود و از طرف دیگر با برخی 
مجلس  و  شده  صحبت  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  استفاده  به  ملزم  پزشکان  تا  کرده  تصویب  را  طرحی  نیز 

دستگاه های کارتخوان شوند.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: کارت های عابر بانک در 
اختیار مردم، برای سهولت در انجام هرگونه پرداخت، جلوگیری از 
اتالف وقت و هزینه و اسراف و استهالک اسکناس است بنابراین 
منطق و انصاف حکم می کند همانگونه که در همه امور و در همه 
سازمان ها و بخش های دولتی و خصوصی کاربرد دارد، توسط 

سازمان نظام پزشکی و پزشکان هم به رسمیت شناخته شود.

 معاون دادستان کل کشور:

قرار ندادن کارتخوان در مطب ها مصداق فرار مالیاتی است


