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در چهارمین جلسه دادگاه کیمیا خودرو مطرح شد:

ترسپنهان 3متهمزنازمدیرانکیمیاخودرو

چهارمینجلسهدادگاه«کیمیاخودرو»درحالی
برگزارشدکهوکیلتسخیریسهمتهمزنردیف
های چهارم تا ششم ،از ترس پنهان آن ها خبر
داد .به گزارش میزان ،وی گفت :موکالن من
برایهزینههایزندگیخودشانوبدونتجربه،
دستورات مدیران شرکت را انجام میدادند.
آنها سفته در شرکت گرو گذاشتند که هنوز
اعاده نشده و بابت این موضوع میترسند .از
دادگاه میخواهم از آن ها در این باره حمایت
کند.در ادامه دادگاه ،در حالی خانم ها عفت

دوست (قربانی) ،الهیاری (یوسفی) و کریمی
درجایگاهحاضرشدندوبهسواالتوکیلمدافع
پاسخ گفتند که اظهارات دو نفر اول ،در تضاد
کامل با سخنانشان در جلسه قبل دادگاه بود.
در این باره ،متهم قربانی که در سومین جلسه
دادگاه گفته بود « 50خودرو تحویل شد ،از هر
خودرو عکس می گرفتند» ،در جلسه چهارم ،به
این سوال که «آیا شما در شرکت مشاهده کردید
که ماشینی را تحویل خریدار واقعی بدهند؟»
پاسخ منفی داد  .

افزایششهریهمدارسبدوناخذتاییدیه
ممنوعاست
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای
ت ــوزی ــع ــی و اقـــتـــصـــادی ســــازمــــان حــمــایــت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :افزایش
شهریه مدارس بدون اخذ تاییدیه کارگروه تنظیم
بازارممنوعاست.بهگزارشروابطعمومیسازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،علی
موسوی در خصوص شهریه مدارس غیر دولتی
توسط کارگروه تنظیم بــازار اعــام کــرد :حسب
قوانین و مقررات جاری کشور از جمله ابالغیه
شماره،70118کاالهاوخدماتیکهازحساسیت
واهمیتباالییدرسبدهزینهخانواربرخوردارند،
مشمول بــررســی کارشناسی توسط سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و
تصویبکارگروهتنظیمبازارشدهاست.
وی افـــزود :قیمت خدماتی کــه حسب قانون
تعیین نرخ آن ها به کمیسیون ،شــورا یا یکی از

دستگاههای اجرایی دولــت محول شده است
از قبیل خــدمــات آمـــوزش رسمی بــا پیشنهاد
باالترین مقام دستگاههای اجرایی پس از بررسی
کارشناسی این سازمان مستلزم اخذ مصوبه از
کارگروه تنظیم بازار است.موسوی اشاره کرد:
در همین راستا نرخ خدمات آموزشی مدارس،
باید پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی
این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار
اجرایی شود و از آن جایی که تاکنون هیچگونه
پیشنهادی از سوی دستگاه ذی ربط برای تغییر
شهریه مدارس به این سازمان و کارگروه مذکور
واصل نشده ،از نظر این سازمان هرگونه افزایش
شهریهمدارسبدون اخذ تاییدیه کارگروهتنظیم
بــازار فاقد وجاهت قانونی است و بر این اساس
با تخلفات صورت گرفته در چارچوب قوانین و
مقرراتمربوطبرخوردقانونیالزمخواهدشد.
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بالتکلیفیدولتدرمیان 2گزینهبنزینی
در حالی که روز شنبه ،اخباری مبنی بر مجادله
رئیس جمهور و معاون اولش و قهر جهانگیری از
دولت منتشر شد ،روزنامه سازندگی نهاد حزب
سازندگی در شماره دیروز خود ،ضمن اشاره به
این که صرفا یک اختالف نظر کارشناسی بوده
اســت ،موضوع محل اختالف را نحوه قیمت
گذاری یا سهمیه بندی بنزین دانست.
بر ایــن اســاس روز شنبه اول تیر و در جلسه
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ،دربــاره
راهکارهای اصــاح قیمت سوخت در کشور
بحث شد.
دولتمردان اما به جای مباحثه در بیرون جلسه
و ارائه یک تصمیم واحد ،در خود جلسه به بحث
و بررسی موضوع پرداختند .در حالی که برخی
حاضران از دولت و مجلس از آزادسازی قیمت
سوخت دفــاع می کردند گروهی از دولــت،
مدافع دونرخی شدن بنزین و سهمیه بندی
در کنار قیمت واقعی آن بودند که به نظر می
رسید رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله
آن ها بود.
در کنار این دیدگاه – که ظاهرا به رئیس جمهور
هم نزدیک تر بود – معاون اول رئیس جمهور به
بیان راه حل سوم پرداخت که براساس طرح «هر
شهروند ایرانی – یک سهمیه بنزین» مطرح شد.
طرحی که مدنظر رئیس جمهور نبوده است.
گفتنی است طرح «هر شهروند یک سهمیه

مراکزی که زیر تابلوهای دندان سازی تجربی مرواریدهای
سفید را نابود می کنند

البراتوارهایسالمت ُکشی

بنزین» طرحی است که افرادی از هر دو جناح
اصالح طلب و اصولگرا و نیز افراد مستقل از آن
دفاع می کنند یا به آن نقد دارند .طبق اعالم این
روزنامه ،تفاوت دیدگاه رئیس جمهور و معاون
اول در این زمینه صرفا تاکتیکی و کارشناسی
و نه استراتژیک و سیاسی است .بر این اساس،
حتی جهانگیری با طرح سازمان برنامه در کوتاه
مدت موافق است اما برای اصالح ساختاری
از طــرح اعطای سهمیه که مــورد تایید اتاق
بــازرگــانــی هــم هست ،دفــاع مــی کند.دیروز
هــم ،جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ،ضمن تاکید بر لزوم اصالحات
ساختاری بودجه گفت :باید روی رو شهــا و
نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تأمین
میکند ،پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده
است که دیگر نمیتوان با رو شهای کنترلی
اقتصاد کشور را اداره کرد.

جانشینآخوندیهممنتقدمسکنمهرشد
ایسنا  -وزیــر راه و شهرسازی گفت :ساخت
واحــدهــای مسکن مهر در شهرهای جدید
هیچگاه مورد اعتراض ما نبوده است .انتقاد ما
به مسکن مهر در مناطقی است که در برهوت

اخبار

15

ساخته شده اند .محمد اسالمی اظهار کرد :ما
به هیچ وجه در مناطقی که از لحاظ جانمایی و
مهندسی به طرح مسکن مهر انتقاد داریم ،واحد
مسکونی نخواهیم ساخت.

اسدی -یکی از کوچه های بجنورد ،به محلی
بــرای فعالیت دنــدان پزشکان تجربی تبدیل
شده است ،مکان هایی که گویا نظارت درستی
بر آن ها وجود ندارد.
گویا برخی هــای شــان از اشتباه خــود مطلع
هستند برای همین در مطب خود را به روی هر
مراجعه کننده ای باز نمی کنند ،در که می زنم
منشی در را باز و با نگاهی مشکوک مرا ورانداز
می کند ،پس از این که خیالش از بیمار بودن
من راحت می شود کمی خودش را کنار می
کشد تا وارد شوم ،پزشک تجربی در اتاقکی
گچی ،کوچک و تاریک که به دخمه ای می
ماند تا اتاق درمــان در حال درمــان یک بیمار
است ،چند نفر بیرون اتاقک ایستاده اند .کنار
در پر شده از گچ های ساختمانی که به دلیل
نبود نظارت ،برای قالب گیری دندان بیماران
استفاده می شود .روی میز کارش انبردست
دیده می شود ،آن را در دهان بیمارش فرو می
برد ،از دیدن این صحنه به هم می ریزم ،نوبت
به بیمار بعدی که می رسد با همان انبردست
که چند دقیقه قبل در دهان بیمار قبلی بود،
دندان بیمار جدید را می کشد .تزریق بی حسی
هم که حرفی برای گفتن نگذاشته است ،یک
سوزن برای همه!
با خود فکر می کنم چند نفر به هپاتیت مبتال
شده اند یا دست کم از عفونت های دهانی رنج
می برند.یکی از بیماران که به گفته خود در
یکی از این دندان پزشکی ها دچار عفونت لثه
شده و شکایت خود را نیز به مراجع قانونی ارائه
کرده است ،در این باره گفت :چندی پیش به
یکی از دندان پزشکان تجربی مراجعه کردم اما

پس از چند بــار مراجعه و به دلیل خطاهای
مکرر دچار عفونت لثه و آسیب به دندان شدم و
اکنون باید چند ده میلیون تومان برای جبران
آن هزینه کنم.
پنج یا شش مرکز دندان سازی تجربی در این
کوچه وجود دارد ،برخی دارای مجوز و برخی
بدون مجوز در حال فعالیت هستند ،یکی دیگر
از این دندان سازی ها در زیرزمینی قرار دارد
که ورود و خروج به آن برای عموم آزاد است .به
آخرین پله زیرزمین که می رسم بوی نامطبوعی
آزارم می دهد ،بوی تند مواد شیمیایی که نفس
آدم را پس می زند.
این مرکز نیز بیماران خود را دارد ،دو پسر
جوان ،بیماران را ویزیت می کنند اما حریمی
بین اتاق درمان و اتاق انتظار نیست.در مرکزی
دیگر پزشک کاردی برداشته و چسبی به دندان
های بیمار می زند ،شبیه بتونه کاری ساختمان
است ،یک بیمار در حالی که گالیه می کند،
می گوید :در این مرکز از یک موم قالب گیری
برای همه بیماران استفاده می شود و معلوم
نیست چرا کسی نظارتی بر بهداشت این گونه
مراکز ندارد.
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در روز
گذشته اقدام قابل تحسینی انجام داد؛ اقدامی
که پس از تماس خبرنگار ما با روابط عمومی این
دانشگاه انجام شد.
بنا به گــزارش شفاهی روابــط عمومی مدیریت
درماندانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی ،با
ورودتیمبازرسیایندانشگاهیکیازمراکزمدنظر
پلمب شد و با وکیوم شدن تجهیزات دیگر مراکز
دندانپزشکیتجربیغیرمجازوغیربهداشتی و
فهرست شدن خدمات آن ها در روزهای آینده،
این مراکز نیز پلمب می شوند .گزارش کاملی در
اینخصوصتوسطمدیریتدرماندانشگاهعلوم
پزشکی آماده شده است که به گفته «نیازی» در
روزهای آینده به روزنامه خراسان شمالی ارسال
می شود.متن کامل این گزارش را می توانید در
سایتروزنامهخراسانشمالیمطالعهکنید.

