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از میان خبرها

تلفات پرندگان مهاجر میانکاله
به  5هزار الشه رسید

گروه اجتماعی -در چهارمین روز از پایش تاالب
بین المللی میانکاله بیش از چهار هزار الشه انواع
پرندگان مهاجر جمع آوری و دفن بهداشتی شد.
براساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست
مازندران عمده الشه کشف شده پرندگان مهاجر
که بیشترین آنها از نوع چنگر ،فالمینگو و اردک
نوک پهن هستند در سواحل گلوگاه و روستای
قلعهپایانازتوابعبهشهربودهکهدرحالجمعآوری
است .گزارش خراسان حاکی است ،برخی منابع
این عدد را تا پنج هزار پرنده تلف شده اعالم کردند
که منابع رسمی همچنان شیوع بیماری را برای
علتمرگاینپرندگانمنتفیمیدانند.طبقخبر
ایسنا تا عصر روز گذشته نتیجه نهایی علت تلفات
پرندگان مهاجر هنوز از سوی سازمان دام پزشکی
اعــام نشده و در دست بررسی اســت .خراسان
روز گذشته به نقل از منابع محلی نوشت :احتمال
عمدی بودن علت مرگ این پرندگان وجود دارد.
برخی اعالم می کنند احتمال دارد این پرندگان با
سم و توسط شکارچیان غیر مجاز تلف شده باشند.
این خبر می افزاید ،دیروز مدیرکل دفتر مدیریت
ت وحش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن
حیا 
اشــاره به این که کلیه مجوزهای شکار پرنده در
میانکاله و شرق استان مازندران باطل شده است،
تاکید کرد :مردم منطقه از خرید و مصرف گوشت
الشه هرگونه پرنده خودداری کنند.

جریمه و نمره منفی به نام مالک
یا راننده خودرو ثبت می شود؟

رئیسمرکزاجراییاتپلیسراهورناجادرخصوص
جزئیاتتخصیصجریمهونمرهمنفیدرصورتیکه
مالک و راننده خودرو متفاوت باشند ،توضیح داد.
سرهنگ احمد کرمیاسد اظهار کرد :برای 20
تخلفحادثهسازهمنمرهمنفیوهمجریمهارسال
می شود؛ وقتی پلیس تخلف رانندگی را مشاهده
کرده و راننده متخلف حضور دارد اعمال قانون به
صورت تسلیمی است؛ در این صورت نمره منفی
برایراننده درجشدهوجریمهرابرایپالکخودرو
ثبت میکنند .وی تصریح کرد :اگر تخلفات وسیله
نقلیه به واسطه دوربین هوشمند کنترل شود هم
جریمهوهمنمرهمنفیبهپالکخودرویعنیمالک
خودروتعلقمیگیرد.ویگفت:دربحثنمرهمنفی
برای تخلفاتی که به صورت تسلیمی توسط پلیس
کنترلمیشوددرواقعقبضجریمهبهرانندهخودرو
تحویلدادهمیشود؛دراینصورتنمرهمنفیقطعا
در سوابق راننده درج خواهد شد زیرا مشخصات
رانندهوسیلهنقلیهدرقبضپلیسثبتمیشود.

نورافکن مالیات درتاریکخانه موسسات کنکوری

چاپکتاب و روزنامهوتبلیغاتدرنشریاتازپرداختمالیاتمعافشدوکتابهایکمکآموزشیوکنکورمشمولمالیاتشدند
محمد جواد رنجبر -موسسات کمک آموزشی
و کنکور که اقــدام به انتشار کتاب های کمک
آموزشی و کنکور می کنند و بعضی درآمدهای
میلیاردی دارنــد و تاکنون مالیات پرداخت
نمی کردند ،با مصوبه دیروز مجلس موظف به
پرداخت مالیات شدند.به گزارش خراسان ،در
حالی که کارمندان و کارگران قبل از دریافت
حقوق ،مالیات خــود را پــرداخــت می کنند،
هستند برخی مشاغل یا فعالیت ها که در عین
درآمدهای باال ،تاکنون معاف از مالیات بوده اند.
در همین زمینه ،چندی است که بحث معافیت
هایمالیاتیدرفضایمجازیمیانکارشناسان
داغ اســت؛ بــه خصوص دربـــاره هنرمندان و
سلبریتی ها که با درآمــدهــای میلیاردی ،از
پرداخت مالیات معاف هستند.شاید تعجب
کنید که موسسات کمک آموزشی و کنکور که
اقــدام به انتشار کتاب های کمک آموزشی و
کنکور می کنند و برخی از آن ها درآمدهای
میلیاردی نیز دارند ،تاکنون از پرداخت مالیات
معاف بودند و فعالیت آن ها فرهنگی تلقی می
شد! و البته که اگر دانش آموز پشت کنکور داشته
باشید می دانید که باید چقدر در دوره متوسطه
دوم برای خرید همین کتاب ها که عموما نکته و
تست هستند هزینه کنید!
حتی اگــر کــودک کــاس اول دبستان هم
داشته باشید حتما از هزینه خرید کتاب های
کمک درسی فرزندانتان در طول سال اطالع
دارید! کتاب هایی که از اساس قرار نبوده بار
مالیاش بر شما تحمیل شود چرا که قرار بوده
کتابهای درسی ،نیاز شما را برآورده کند.
حال در کنار حوزه کتاب های درسی ،بازار
کتاب های کمک درسی و کنکوری درست
ثبتنام کنکور کارشناسی ســال  ۹۹از روز
چهارشنبه  ۱۶بهمن آغــاز میشود همچنین
امــروز «سهشنبه  ۸بهمن» دفترچه راهنمای
رشتههای بــدون آزمــون منتشر خواهد شد.به
گزارش تسنیم ،ثبتنام برای شرکت در آزمون
سراسری سال  99برای پذیرش در رشتههای
باآزمون در دورههای روزانه ،نوبت دوم (شبانه)،

شده است ،برخی از آن ها هزینه ای که برای
تبلیغات میکنند ،نشان می دهد که بازار
خوبی هم درست شده ،نگاه به کیفیت این
کتاب ها هم حکایت دیگری است.
▪مصوبه ای برای موسسات کمک آموزشی
و کنکور

حاال نمایندگان دیروز در نشست علنی مجلس
شورای اسالمی هنگام بررسی الیحه مالیات
بر ارزش افزوده ،با پرداخت مالیات و عوارض
توسط موسسات منتشر کننده کتاب های
کمک آموزشی و کنکور موافقت کردند.
ایبنا هم دیــروز در ایــن بــاره نوشت :نماینده
مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسالمی
که از موافقان این طرح بود ،با منفک دانستن
انتشارات موسسات آموزشی و کنکور ،گفت:

ثبتنامکنکور ۹۹از16بهمن
نیمهحضوری ،مــجــازی ،پردیس خــودگــردان
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،دانشگاه
پیامنور ،مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و
غیردولتیورشتههایتحصیلیباآزموندانشگاه
آزاد اسالمی از روز چهارشنبه  16بهمن 98

پیش بینی کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده
معاون توسعه وزارت بهداشت از افزایش ۱۱
درصــدی بودجه ایــن وزارتخانه در ســال آینده
خبر داد و گفت :پیش بینی ما این است سال
آینده واردات دارو و تجهیزات پزشکی به 2.5
میلیارد تومان کاهش یابد.به گزارش ایسنا ،دکتر
تقوینژاد در حاشیه یکصد و دهمین اجالس
رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
در جمع خبرنگاران با بیان این که ما صرفهجویی

چرا باید موسسات کمک آموزشی و کنکور
از مالیات معاف باشند؟ چه کسی گفته این
مافیای حاکم بر کنکور و این موسسات آموزشی
که هر دم یک جور تبلیغات میکنند ،از پرداخت
مالیات معاف باشند؟ صداوسیمای بیچاره هم
به خاطر این که بودجهاش نارساست ،مجبور
است در همه شبکهها آنها را تبلیغکند .اصال
فرهنگ آموزشگاه ،تعلیم و تربیت را از بین
بردهایم .چرا؟ چه کسانی پشت این قضیهاند؟
سید محمدجواد ابطحی با انتقاد از سیستم
آموزشی در کشور افزود :دستور گرفتهایم و به
آموزشوپرورش گفتهایم اینها را قدغن کن،
نگذار این کتابها را در مدارس و دبیرستانها
تبلیغ کنند .آن دبیر و معلمی که این کتابها را
تبلیغ و دانشآموزان را به گرفتن آنها تشویق
میکند بــه کمیته انضباطی و هیئتهای

منابع در سال آینده را مدنظر قرار دادیــم؛ چرا
که قیمت تمام شده بستری و سرپایی باید مورد
ارزیابی قــرار گیرد ،افــزود ۷ :میلیون و  ۶هزار
بستری در سال داریم و هزینه بستری هر بیمار به
طور متوسط ساالنه به جز دارو حدود دو میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان بوده و هزینه بستری دارو حدود
 ۴۰۰هزار تومان است که در نهایت سه میلیون و
 ۳۰۰هزارتومانهزینهبستریهربیمارمیشود.

از طریق پایگاه اطالعرسانی سازمان سنجش
بهنشانی  www.sanjesh.orgآغاز میشود
و در روز پنج شنبه  24بهمن به پایان می رسد.
دفترچهراهنمابههمراهاطالعیهتکمیلیثبتنام
در آزمون همزمان با شروع ثبتنام از طریق پایگاه

رسیدگی به تخلفات معرفی کنید.
وی در ادامـــه ،معاف کــردن ایــن موسسات
را مغایر با وظایف آموزشی دانست و اظهار
کرد« :حال کار به جایی رسیده که ما با دست
خودمان آوانس میدهیم که آفرین؛ کار خوبی
کردید ،باز هم از این کارها بکنید! به موسسات
آموزشی بها بدهید که این کتابها را بیشتر
چاپ کنند ،فرهنگ جامعه را از بین ببرید...
من تعجب میکنم بر چه مبنایی دوستان ما در
کمیسیون این موضوع را استثنا کردند».
وی خاطرنشان کرد :حرف و درخواست ما این
اســت که موسسات کمک آموزشی و کنکور
از مالیات بر ارزش افــزوده معاف نباشند .به
عقیده من این حرف درستی است .این قدر با
این کارها بر گرده طبقات محروم فشار وارد
نکنید .من فکر نمیکنم که کسی هم با این
قضیه مخالفتی داشته باشد .در ادامه اظهارات
ابطحی ،با اعالم موافقت دولت و کمیسیون
آموزش و تحقیقات ،این پیشنهاد با حضور۱۹۷
نفر از نمایندگان مجلس به رای گذاشته شد.
بر این اساس نمایندگان با جزء  3بند (ب) ماده
 9الیحه مالیات بر ارزش افــزوده با  143رأی
موافق 14،رأیمخالفو 4رأیممتنعازمجموع
 194نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده  9این الیحه؛ عرضه خدمات زیر
از پرداخت مالیات و عوارض معاف است:
براساس جزء  3بند (ب) ماده  9الیحه مذکور؛
خدمات زینک ،چاپ و انتشار ،روزنامه اعم از
کاغذی یا الکترونیکی ،چاپ کتاب ،نشریه و
خدمات نشر و توزیع آن ها و هرگونه تبلیغات
در روزنامه ها و نشریات به استثنای موسسات
کمک آموزشی و کنکور.
اطالعرسانی سازمان سنجش قابل دسترس
خ12
خواهدبود؛آزمونسراسریسال 99درتاری 
و  13تیر برگزار خواهد شد.داوطلبانی که تمایل
به شرکت در پذیرش این رشتهها دارند میتوانند
 20اسفند  98با مراجعه به پایگاه اطالعرسانی
سازمان سنجش و مطالعه رشتههای مد نظر برای
ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.

5
جامعه

وزارت بهداشت:

کیتهای تشخیص ویروس کرونا
در کشور موجود است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت از موجود بــودن کیتهای تشخیصی
ویــروس کرونا در کشور خبر داد و گفت :تعداد
بیشتری کیت تشخیصی در روزهای آینده برای
ذخیره استراتژیک وارد کشور میشود .کیانوش
جهانپوردربارهمباحثمطرحشدهمبنیبرکمبود
کیتهای تشخیصی ویروس کرونا به ایرنا بیان
کرد:اینکیتهایتشخیصیبرایکنترلویروس
کرونا از آلمان وارد شده و اکنون در کشور وجود
دارد .وی در پاسخ به این سوال که اگر شخصی
عالیم ابتال به ویروس کرونا را دارد ،به کجا باید
مراجعه کند؟ گفت :افــراد میتوانند به مراکز
بهداشتی و درمانی مراجعه کنند تا اقدامات الزم
بــرای آن ها انجام شــود .در صــورت نیاز ،فرد به
بیمارستان معین شهرستان ارجاع داده میشود.
وی ادامهداد:اکنونبیمارستانشهداییافتآباد
تهران به عنوان بیمارستان معین برای ویروس
کرونادرنظرگرفتهشدهاست.جهانپوراظهارکرد:
آزمایش در مراکز بهداشتی و درمانی از افراد اخذ
و نمونهها برای بررسی به آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا
ارسال میشود .اکنون هیچ آزمایش مثبتی مبنی
بر وجود ویروس کرونا مشاهده نشده است.

تکذیب بازداشت عباس تبریزیان
در پی انتشار خبر بازداشت عباس تبریزیان در
فضای مجازی ،دادستانی ویژه روحانیت اعالم کرد
که مطلب منتشر شده از اساس کذب است و حسب
اطالع واصله ،مشارالیه در خارج از کشور (شهر
نجف اشــرف) ساکن است .به گــزارش فارس در
روزهای گذشته تصویری از عباس تبریزیان چهره
جنجالی طب سنتی منتشر شد که وی در حال
سوزاندنکتاباصولطبداخلیهاریسوناست.

