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وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی;

آفالتوکسین شیر
در سطح مجاز است

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:
آفالتوکسین شیر در تمام نمونه برداریها در سطح مجاز
بوده است و مردم با خیال راحت شیر و لبنیات مصرف
کنند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی وزارت
بهداشت؛ آقای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان
و آموزش پزشکی در خصوص مباحث مطرح شده در
مورد سالمت شیر ،گفت :عدهای در مورد سالمت شیر و
قرصهای درون کیک ،ذهن مردم را در راستای تخریب
صنایع غذایی و لبنی کشور خراب کردند و یک فرد کج
فهم ،حرف بی ربطی در صدا و سیما در خصوص سالمت شیر ،مطرح کرد که همکاران ما
اطالع رسانیهای الزم را انجام دادند .وی افزود :خوشبختانه در نمونه برداریهایی که از
صنعت شیر و لبنیات داریم ،آفالتوکسین در همه موارد ،کمتر از سطح زیان آور و در سطح
مجاز است و این اطمینان را به مردم میدهیم که با خیال راحت ،شیر و لبنیات مصرف
کنند .در هیأت دولت که یک لیوان شیر به اعضای هیأت دولت میدهد ،بنده به طور
معمول نمیخوردم ،اما امروز در حضور همکارانم ،شیر را خوردم تا اطمینان خاطر دهم که
همه با خیال راحت شیر و لبنیات شرکتهای ایرانی که یکی از افتخارات کشور است را
مصرف کنند و خوشحالیم که محصوالت شرکتهای لبنی ایرانی به بسیاری از کشورهای
منطقه و حتی اروپا صادر میشود.

رئیس پلیس راهور ناجا:

تصادف هر ساعت
 2قربانی میگیرد

در بازدید از ستاد جشنواره مطرح شد؛ تسلیم فضاسازیها نشوید

اظهارات وزیر
ارشاد درباره
«موسیقی فجر »۳۵
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خبر
عضو شورای عالی حوزههای علمیه:

اگر مداحین حمایت نشوند،
گستاخی نمیکنند

عضو شورای عالی حوزههای
علمیه در مورد اهانت به مسئولین
توسط برخی مداحان گفت :این گونه
موارد یا از جاهای تغذیه میشوند و یا
به شکلی تشویق و حمایت میشوند
که با این گستاخی به افراد توهین
میکنند.
«سیدمحمد غروی» ،عضو شورای
عالی حوزه علمیه ،در مورد اهانت به
مسئولین توسط برخی مداحان به
خبرگزاری برنا گفت :فرق نمیکند مداح
باشد یا غیر مداح ،توهین به افراد و
اشخاص به هیچ وجه نباید انجام بگیرد.
چنین استفادههایی از تریبونها آثار
منفی برای صاحبین آنها ،که میتوانند
مداحین یا سخنران های دیگر باشند،
دارد.
این کارشناس مسائل فقهی با
تاکید بر اینکه «توهین معنا ندارد»
افزود :گاهی با حفظ حریم ،افراد را با
منطق و چارچوب خاصی نقد و سعی
میکنند جایگاه آنها را تضعیف کنند،
این اقدام مشکلی ندارد .اما اینکه
بخواهند از طریق توهین ،استهزاء و
مسائل دیگری جایگاه افراد را تضعیف
کنند ،صحیح نیست.
غروی ،عضو شورای عالی
حوزههای علمیه با تاکید بر اینکه
«اهانت به فرد مومنی که جایگاه
خاص اجتماعی دارد ،اشتباه است»
تصریح کرد :وقتی فردی روحانی باشد
و کسوت روحانی داشته باشد گناه این
اهانت باالتر است چراکه توهین نسبت
به مقامات و کسانی که مسئولیتی در
جامعه برعهده دارند ،عالوه بر اینکه
به تضعیف جایگاه آن روحانی آسیب
میزند ،اقدامی هم نیست که کسی
بتواند از آن حمایت کند.
این عضو شورای عالی حوزههای
علمیه در رابطه با حامیان مداحین
اهانتگر خاطرنشان کرد :این مداحین
اگر از سوی جریاناتی تقویت و تشویق
نشوند و پشتشان به جریانی گرم
نباشد ،این طور به خود اجازه نمی
دهند که نسبت به افراد ،اشخاص و
شخصیتها توهین کنند .این افراد یا
از جاهای تغذیه میشوند و یا به شکلی
تشویق و حمایت میشوند که با این
گستاخی به افراد توهین میکنند.
غروی در پایان اظهار کرد :این اقدام
نادرست آثار منفی در جامعه دارد و اگر
جریانی این اقدامات را به دنبال میکند،
به نفع آن جریان نیست چراکه باعث
میشود جامعه آسیب ببیند و توهین
رایج شود.

جای خالی دامپزشک حیات وحش در کشور

یک دامپزشک در واکنش به مرگ یک قالده ببر در
باغ وحش صفادشت اظهار کرد :متاسفانه هنوز تخصص
دامپزشکی برای «حیات وحش» در ایران نداریم و افرادی
هم که متخصص این کار هستند به شکل تجربی دانش
خود را بهروز کردهاند.
پیام محبی افزود :تخصص دامپزشکی برای «حیات
وحش» در ایران نداریم و افرادی هم که متخصص در این
کار هستند به شکل تجربی دانش خود را بهروز کردهاند
و به علت فقدان دانش تخصصی باال در مواقعی در درمان
حیات وحش دچار مشکل میشویم.
رییس بیمارستان دامپزشکی تهران در ادامه گفت:
دولت و سازمان حفاظت محیط زیست باید راجع به این
مساله سرمایهگذاری کنند تا تعدادی متخصص حیات
وحش تربیت کنند عالوه بر آن الزم است ارتباط باغ
وحشها با مراکز درمانی تخصصی کشور بیشتر شود.
وی ادامه داد :بسیاری از باغ وحشها و افرادی که
حیوان پرورش میدهند تصور میکنند که استفاده از
دانش دامپزشکی هزینههای آنها را بیشتر میکند البته
ممکن است در زمان حال این هزینهها افزایش یابد اما
انجام این کار موجب میشود که در بلندمدت متحمل

هزینههایی نشوند
محبی با اشاره به اینکه ببری که در باغ وحش
صفادشت تلف شده است حتی اگر صاحب شخصی داشت
جزو سرمایههای دامی کشور محسوب میشود ،گفت:
خیلی بد است که راحت میگوییم آن ببر تلف شدهاست
و باید تحقیق کنیم و بدانیم چرا این اتفاق افتادهاست تا

بتوانیم از رخداد مجدد آن جلوگیری کنیم.
رییس بیمارستان دامپزشکی تهران با بیان اینکه
کشور ایران بر مبنای کشاورزی و علم دامداری بسیاری از
مسائل اقتصادی را جلو بردهاست ،گفت :دانش دامپزشکی
در ایران در زمینه «حیوانات اقتصادی و خانگی» بسیار
باال است و میتوان گفت در منطقه خاورمیانه اول است.

وی ادامه داد :به لحاظ دستگاه و فناوری نیز کشور
ایران در خاورمیانه اول است .به عنوان مثال در بیمارستان
دامپزشکی تهران دستگاه ام.آر.آی و در بیمارستان
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز دستگاه سی تی
اسکن موجود است و در واقع حداقل یک دستگاه داریم تا
بتوانیم بسیاری از حیوانات را بررسی کنیم.
رییس بیمارستان دامپزشکی تهران در ادامه با اشاره
به نگهداری حیوانات در اسارت اظهار کرد :نمیتوان مساله
نگهداری حیوانات در اسارت را منع کرد .به نظرم تئوری
حیوانات در طبیعت و نگهداری آنها در اسارت دو تئوری
مختلف هستند و حیوانی که در حیات وحش است با
حیوانی که دراسارت به سر میبرد با یکدیگر فرق دارند
و دو نوع حیوان مختلف هستند.
محبی در پایان گفت :شیری که در اسارت به دنیا
آمده مانند «هیرمان»  -شیر آسیایی که به ایران منتقل
شد  -با شیر آسیایی که در هندوستان در حیات وحش
زندگی میکند ،متفاوت است و تنها شکل ظاهری آنها
شبیه به هم است؛ یکی در اسارت و با مادر و پدری که
خودشان هم در اسارت بودهاند و دیگری در حیات وحش
بزرگ شده است.

 AFCمیزبانی دور برگشت در ایران را بدون پیششرط پذیرفت

علینژاد :پیروزی بزرگ نه ،توافق خوبی بود

سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش درباره جلسه با دبیرکل
 AFCگفت :او بدون پیششرط میزبانی دور برگشت لیگ قهرمانان در
ایران را پذیرفت.
مهدی علینژاد ،سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش درباره جلسه با
دبیرکل  AFCراجع به سلب میزبانی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا
اظهار کرد :روز جمعه در نامهای به تاریخ  ۱۷ژانویه اعالم کردند که بازیهای
پلیآف و لیگ قهرمانان آسیا را نمیتوانید در ایران میزبانی کنید که به خاطر
تظاهرات و تغییر مسیر پروازها بود .ما به کمک رسانهها ،باشگاهها و وزارت
ورزش و کمیته ملی المپیک روی این موضوع پافشاری کردیم که خارج از ایران
بازی نمیکنیم .روز دوشنبه نام ه دیگری آمد که این تصمیم تصویب شده و باید
کلیه بازیها را خارج از خانه بازی کنید.
او افزود :آنها دو پروپوزال هم ارائه دادند که گفتند در هیات رئیسه
میتوانند مطرح کنند .این که بازیهای پلیآف را در خارج از خانه بازی
کنید و بازیهای رفت را در خارج از خانه برگزار کنید و ماه اسفند و
فروردین مسائل امنیتی را بررسی میکنیم و نتیجه را اعالم میکنیم.
ما تجربه مشابهی برای بازی با تیمهای عربستانی داشتیم که پنج سال
پیش  AFCاین کار را با ایران را کرده بود و تضمینی راجع به امسال
نبود .آنها قطعا این کار را دوباره میکردند و ما نمیتوانستیم این تجربه
را دوباره داشته باشیم .به همین دلیل ما این پروپوزال را نپذیرفتیم .در
این میان افرادی گفتند که پرسپولیس و سپاهان شما نباید پاسوز شهر
خودرو و استقالل شوید و بلعکس این موضوع هم وجود داشت AFC .یک
انشقاقی در سیستم هواداری با سلب میزبانی ایجاد کرد و به همین دلیل ما
به  AFCاعالم کردیم که باید تصمیمی برای هر چهار باشگاه گرفته شود.
سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش در ادامه توضیحاتش گفت:
 AFCدر ادامه گفته که این ماجرا ربطی به ماجرای عربستان ندارد .من
از همه دستگاهها از وزارت خارجه و دیگر ارگانها تشکر میکنم که باعث
شدند ما به مذاکره حضوری برسیم .چهارشنبه شب ما به مالزی رفتیم که
سهشنبه صبح این جلسه هماهنگ شد .ما پنجشنبه ساعت  ۱۱ ،۱۰:۳۰به
مالزی رسیدیم و پس از آن جلسه حدود  ۲ساعت طول کشید .ما موضعمان
را اعالم کردیم که ایران امن است و دالیل شما هیچ شاهد و مدرکی ندارد و
االن هم با پرواز آمدیم و خطری تهدید نمیکند .اعالم کردیم که تظاهراتی

در ایران وجود ندارد و مشکل امنیتی نداریم .ما به آنها اعالم کردیم که
توقع داریم مشکل را حل کنیم .ویندزور جان ،دبیرکل  AFCاعالم کرد
که ما با شما همراه هستیم و به همین دلیل هنوز انصراف شما و جرایم
متعددی که میتوانستیم اعمال کنیم را اعمال نکردیم .جرائم مالی انصراف
هم خیلی زیاد است .او دالیل خودش را برای نامههای  AFCگفت .ما به
او گفتیم که ما تجربه عربستان را داریم و شرط شما را قبول نمیکنیم.
علینژاد ادامه داد :اگر شما بپذیرید که بازیهای دور برگشت به طور
قطع به میزبانی ایران باشد ،ما راجع به بازیهای پلیآف فکر میکنیم .جان
نیم ساعت تقاضای تنفس کرد و تماسهای متعددی با مسئوالن مختلف
داشت و پس از آن اعالم کرد که ما میپذیریم که بدون پیششرط بازیهای
برگشت در ایران برگزار شود .با این اتفاق چند اتفاق افتاد .یک این که ما
اعالم کردیم که از حقمان نمیگذریم .این مهمترین دستاورد ماست که
از حق خودمان نگذشتیم .ما تضمین خواستیم برای میزبانیهایمان و این
اتفاق افتاد .ما دو پلیاف را دادیم و بین  ۱۰تا  ۱۲بازی را برای گروهی
گرفتیم .وقتی  AFCاعالم میکند که میزبانیها در خانه خواهد بود ،در
نتیجه تیمملی را هم تضمین کردیم .موضوع تیمملی هم در جلسه مطرح
شد ولی نمیخواهم راجع به آن توضیح دهم .مطلب بعدی این که جلوی
محرومیت دو ساله غیر از امسال و جرائم مختلف مالی را گرفتیم .وقتی
میزبانی را به ما دادند ما مصلحت ندیدیم که انصراف دهیم .در مذاکره یک
مقدار آنها کوتاه میآیند و یک مقدار ما کوتاه آمدیم.
او بیان کرد :رئیس کمیته مسابقات به ما نامه زد که بازیهای خانگی ایران
در بازی یک ،دو و سه جابجا میشود و بازیهای چهار ،پنج و شش در خانه
برگزار میشود .این نامه صراحت دارد که بازیها در خانه یعنی ایران برگزار
میشود .واژه  at homeبه این موضوع تاکید دارد AFC .یک بیانیهای داد که
پیشنهادی بود که ما نپذیرفته بودیم .به همین دلیل تماس گرفتیم که ما هیچ
پیش شرطی را قبول نداریم .ما مذاکره فشردهای داشتیم و به فاصله یک ساعت
بیانیه تغییر کرد و به همان توافقی که داشتیم برگشتیم .ما اگر پیششرط را
ی در ایران برگزار نمیشد.
قبول میکردیم هیچ باز 
سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش تصریح کرد :این اولین بار
است که ما تصمیم  AFCرا نپذیرفتیم و تصمیم آنها را هم تغییر دادیم.
افرادی که برای مذاکره رفتیم هیچگونه مسئولیتی نداشتیم .آقای تاج

رایزنیهایش را انجام داده بود اما مجموعا کمیته اجرایی  AFCنظر آقای
تاج را نپذیرفت .باید بگویم که یک تیم بزرگ دیپلماسی در این ماجرا کار
کرد و اتحادی هم که رسانهها ایجاد کردند بسیار تاثیرگذار بود .تصمیم
االن  AFCمشخص کرد که ما کشور امنی هستیم.
علی نژاد در ادامه گفت :اگر  ۲بازی پلی آف را قبول نمیکردیم
متهم به این میشدیم که وزارت ورزشی ها پرسپولیسی هستند ،در این
صورت چه کسی باید جواب هواداران استقالل را میداد .ما نمیتوانستیم
به پرسپولیسیها بگوییم بروند و به استقالل نه.
وی افزود :به نظر من توافق خوبی صورت گرفت ،اسم این توافق را
من پیروزی بزرگ عنوان نمیکنم ،بلکه معتقدم با این توافق نه تنها عزت و
منافع خود را حفظ کردیم بلکه جریمه هم نشدیم .امیدوارم در آینده فضای
مثبتی بین ایران و عربستان در حوزه فوتبال شکل بگیرد.
سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش خاطرنشان کرد :بعد از
گرفتن کرسی در ووشو اتفاقات خوبی برای ورزش ایران رخ داد .در سایر
رشتهها نیز باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم .شاید بعضی ها به ما ایراد
بگیرند که چرا تا آخر پای حرفمان پایبند نبودیم ،این مساله شدنی نبود و
نمیتوانستیم جواب این همه هوادار استقالل را بدهیم.
علی نژاد در پایان گفت :اگر امروز این توافق انجام شد به خاطر
تالشها و زحمات وزیر ورزش و جوانان بود ،حتی برای حل مشکل ویزای
تیم استقالل نیز از هیچ تالشی کوتاهی نکرد.

سرمقاله
ورشکستگی سیستم غیرخالق

هومن جعفری

.1تصویب ماده  ۳۳مالیات بر
ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی
سازمان امور مالیاتی کشور را موظف
کرده که بابت خروج هر مسافر ایرانی از
مرزهای هوایی ،دریایی و زمینی وجوهی
را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و
به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری
کل کشور واریز کند.
سوال اینجاست که کدام کشور در
دنیاست که برای خروج از کشور از مردم
مالیات می گیرد؟ هنوز نیمی از گرانترین
و ثروتمندترین بنگاه های اقتصادی ایران
ریالی مالیات نمی دهند اما کارمندان
قبل از گرفتن حقوق خود مالیات شان
را پرداخت می کنند .چگونه می شود
که روی خروج از کشور اینقدرحساس
شده ایم و می کوشیم تا عوارض متعدد
و پرشماری را به مردم تحمیل کنیم؟
 .2مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان
در مصاحبه ای گفت« :ماهانه در استان
 140میلیارد تومان حقوق مستمری
و درمان پرداخت میکنیم درحالیکه
درآمد لرستان بین  50تا  60میلیارد
تومان است.» سیستم دولتی هیچ
وقت سیستم کارآمدی نیست چون نه
کارمندانش دلسوزند و نه قدر نیروهای
خالق در این سیستم دانسته می شود.
واقعا این آماری که از استان لرستان آمده
را باید به عنوان یک فاجعه بنامیم و سوال
کنیم که در سی استان دیگر کشور چه
خبر است؟ چرا باید اداره ای که می تواند
اقتصاد یک شکور را بچرخاند به این وضع
بیفتد .در استان های دیگر هم وضع اگر
بدتر نباشد بهتر هم نیست! شک نکنید
که دولتی بودن این سیستم بزرگترین
عامل ورشکستگی آن است!
 .3معاون فنی و نظارت سازمان نظام
پزشکی با اشاره به قانون الزام استفاده
پزشکان از کارتخوان ،ضرباالجل تازه
پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان
را آخر بهمنماه اعالم و تأکید میکند:
«در صورت عدم استفاده از کارتخوان،
 ۲درصد از درآمد کل پزشک به عنوان
جریمه دریافت میشود و این مسئله به
اطالع پزشکان هم رسیده است».
این خبر را هم باید کنار دیگر اخبار
خنده داری گذاشت که ارزش و اهمیت
باور کردن ندارد .دو درصد از درامد کل
پزشکی که روزانه میلیون ها تومان درآمد
دارد و مالیاتش را پرداخت نمی کند ،چه
اهمیتی دارد؟ هردکتری که تمایل به
پرداخت نکردن مالیات خود داشته باشد
بین یک جریمهخ دو درصدی یا دادن
مالیات چنددرصدی اولی را انتخاب می
کند .تا کی قرار است با متخلفان در تمام
صنوف برخورد غیریکسان داشته باشیم؟

