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جامعه

مافیایدارودرچنگقانون

مسئوالن می گویند

وزیر بهداشت :به جای فنر قلب،کابل برق وارد کرده اند

وزیر ارتباطات:

برای لو نرفتن سواالت کنکور
اینترنت را قطع کردند

وزیر ارتباطات در خصوص قطعی اینترنت در روز
کنکور گفت :روز کنکور در  ۲۱۰نقطه اختالل
شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سوالهای مطرح
شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که
دسترسی به نت محدود شـــود .آذری جهرمی
افزود :در آن زمان مسافرت بودم و به محض این که
به تهران رسیدم گفتم موضوع پیگیری و نت سریع
وصلشودکهگفتندبرایامنیتکنکورانجامشده
است ،گفتم میتوانستد از راه های دیگر استفاده
کنند چرا شبکه اینترنت قطع شده است؟آذری
جهرمی تاکید کرد :معتقدم باید راههای دیگری
برای این کار در نظر گرفته میشد.

وعده

سرپرست آموزش و پرورش:

امسال یک کالس بدون معلم
در کشور نخواهیم داشت
سرپرست آموزش و پرورش گفت :اول مهر جشن
پایان مدارس خشتی و گلی در کشور را خواهیم
داش ــت و همچنین در کــل ایـــران یــک کالس
بدون معلم باقی نخواهد ماند .به گزارش مهر،
سیدجواد حسینی در حاشیه نوزدهمین کنگره
پرسش مهر رئیس جمهور افزود :اول مهر جشن
پایان مدارس خشتی و گلی به جز سیستان و دوم
مهر جشن پایان بخاری های نفتی و همچنین
اجرای کامل پروژه مهر به ویژه برای سیل زده ها
را خواهیم داشت و در کل ایران یک کالس بدون
معلم باقی نخواهد ماند.

رنجبر -پس از افشاگری وزیر بهداشت درباره
وجود مافیای دارو ،وی دیروز نیز در سخنانی
از واردات کابل برق به جای استنت قلب به
شدت انتقاد کرد .در همین حال سخنگوی
دستگاه قضا نیز روز گذشته از تحت تعقیب
قرار گرفتن سه نفر از حوزه مربوط به غذا و
دارو به اتهام گرفتن رشوه خبر داد.
به گزارش وبدا ،وزیر بهداشت دیروز در مراسم
رونمایی از فعالیت های موسسه بهداری
رزمی دفاع مقدس و مقاومت گفت :چگونه
می شود به پدران شهدا گفت که برخی رفته
اند که استنت قلب با دو میلیون یورو به کشور
وارد کنند اما به جای آن کابل برق به گمرک
آورده اند و در لحظه به گونه ای هماهنگ
شده و تا ما متوجه شویم او از مرز ،رفته است.
این ها چه کسانی هستند و از کجا آمده اند؟
آیا شهدا رفتند برای این که این افراد جیب
شان پر شود.
سعید نمکی افزود :دیروز و پریروز هفت پالت
داروی تاریخ گذشته در گمرک کشف کرده
ایم که قرار بود به عنوان داروی بدن سازی
به جوانان کشور ،تزریق شود .این ها را از کجا
می آورنــد؟ با چه کسی هماهنگ هستند؟
چرا نباید امروز به یکدیگر برای اضمحالل
ایــن شبکه مافیایی کمک کنیم که خوره

نظام شده است؟ امروز در کنار زنده کردن
یاد شهدا و دفاع مقدس ،باید با این خوره ها
برخورد کنیم و قطعا موفق خواهیم شد گرچه
جریان های پیچیده ای است ،اما معتقدم این
ها خانه پوشالی و سست عنکبوت است  ،این
کار را شروع کرده ایم و با قوت و فضل الهی
دنبال می کنیم .همچنین میزان گزارش
داد ،اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا دیروز
در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها
درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو
و اتهامات شان گفت :درباره دارو پروندهای
در دادسرای تهران تشکیل شده است .یکی
از شرکتهایی که هم در تولید دارو و هم در
واردات دارو فعالیت میکرده است ارزهای
قابل توجهی بابت دارو از سیستم بانکی
دریافت کرده و تعهدات ارزی خود را انجام
نداده  ،همچنین شرکتهای زنجیرهای که
سود نامشروعی را تحصیل میکردند تحت
تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی افزود :در این زمینه سه نفر از حوزه
مربوط به غذا و دارو به اتهام گرفتن رشوه تحت
تعقیب قرار گرفتند که متهمان با صدور تامین
آزاد هستند .شرکتی که در آن یک یا دو نفر
از بخش خصوصی تابعیت مضاعف دارند و
متولد ایران نیستند.
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انتقاد وزیر راه از نحوه انشای
اطالعیه های هواشناسی

زورتعزیراتهمبههواپیمایینمیرسد
تعزیرات :برای گرانی های بلیت هرچه فریاد می زنیم بی فایده است

گروه اجتماعی-سخنگوی سازمان تعزیرات
گفت :بــا وج ــود درخــواس ـتهــای مکرر در
خصوص سر وسامان دادن به قیمت بلیتها،
شاهدیم در برخی خطوط پر مسافر تا شش
بــرابــر قیمت دیگر روزهـــا ،بلیت بــه فــروش
م ـیرســد.بــه گـــزارش فـــارس ،سید یاسر
رایگانی دربــاره این که چرا با وجود رسیدن
قیمتبلیتهواپیمادرمسیرتهران-مشهدبه
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در ایام والدت
امام رضا (ع) تعزیرات ورود نمیکند؟ افزود:
بارها این موضوع را اعالم کرده ایم و امروز هم
با قیمت یک میلیون و  ۱۹۰هزار تومانی بلیت
هواپیمای تهران  -مشهد مواجه بودیم.
▪آزاد سازی یا رها سازی قیمت ها؟

وی گفت :هرچه مصاحبه میکنیم و فریاد
میزنیم راه به جایی نمیبریم و شرکتهای
هواپیمایی آزادسازی را با رهاسازی اشتباه
گرفته انــد و بــرای چندمین بــار میگویم
وضع قیمت بلیت هواپیما در برخی خطوط
پرمصرف رهــا شــده اســت و هیچ نظارتی
نمیشود.سخنگوی سازمان تعزیرات گفت:
چــون قیمت کــف و سقف مشخص نیست
تعزیرات هم کــاری نمیتواند بکند و فقط
امیدواریم که این مصاحبههای مکرر ،اتفاقی
را رقم بزند.رایگانی افزود :این ظلم به مردم

است و در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما
از تهران به مشهد حداکثر  ۳۵۰هزار تومان
است چرا برخی روزها به یک میلیون و ۵۰۰
هزار تومان میرسد.
▪ قیمت رهاسازی نشده است

در همین حــال و در پــاســخ بــه اظــهــارات
سخنگوی تعزیرات ،معاون هوانوردی و امور
بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
به هیچ عنوان فروش بلیت هواپیما رهاسازی
نشده و شرکت های هواپیمایی سقف و کف
قیمتی را رعایت میکنند.مرتضی دهقان  با
اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی مبنی بر فروش بلیت یک میلیون و
 ۲۰۰هزار تومانی از سوی ایران ایر ،تأکید
کرد :به هیچ عنوان در بلیتهای اکونومی
چنین قیمتی وجــود نــدارد ایــن رقــم ،برای
بلیتهای بیزینس کالس است که بلیتهای
بیزینس مشمول رعایت کف و سقف قیمتی
نیست .اگــر سخنگوی ســازمــان تعزیرات
حکومتی شــاهــدی دارد کــه ف ــردی بلیت
اکونومی تهران -مشهد ایران ایر را با قیمت
باالتر از یک میلیون تومان یا حتی  ۹۰۰هزار
تومان خریداری کرده ،به سازمان هواپیمایی
معرفی کند؛ چرا تعزیرات به شکایت این فرد
رسیدگی نمیکند.

وزیـــر راه و شــهــرســازی بــا اشـــاره بــه عضویت
سازمان هواشناسی ایــران در شــورای اجرایی
سازمان هواشناسی جهانی راجع به ادبیات به
کار رفته در برخی اطالعیهها و اخطاریههای
سازمان هواشناسی انتقاد کرد و گفت :ادبیات
پیشبینیهای ارائه شده باید هم برای جامعه
متخصص و هــم بــرای عموم مــردم قابل فهم
باشد.به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی در پنجاه
و چهارمین نشست مدیران سازمان هواشناسی
کشور با اشــاره به این که ادبیات اطالعرسانی
سازمان هواشناسی بسیار اهمیت دارد ،گفت:
سازمان هواشناسی در سه الیه هشدار ،اطالعیه
و اخطاریه دادهه ــای خــود را ارائــه میکند که
ادبیات هر یک از این ها باید با هم متفاوت باشد.
متاسفانهدربرخیمواقعشاهدیکانشایمبهمو
گنگ در اطالعیهها و پیشبینیهای هواشناسی
هستیم در حالی که اطالعیههای هواشناسی
باید دقیق ،مشخص و تاثیرگذار باشد.وی تاکید
کرد :باید از انشاها و نامههای سنتی که به اسم
اطالعیه هواشناسی منتشر میشود ،خودداری
کنیم.وی با اشاره به سیل اخیر کشور گفت :از
برخی از استانها و پژوهشکدههای زیرمجموعه
هواشناسی که اطالعیههای مناسبی منتشر
میکردند ،تشکر میکنم .در این زمینه قرار شده
استسامانههشدارسیالبدربرخیحوضههای
آبریز و رودها توسعه یابد.

خوزستان چهارشنبه هفته آینده
تعطیل اعالم شد
به علت گرمای شدید ،چهارشنبه هفته آینده
دوم مردادماه در خوزستان تعطیل اعالم شد.
به گزارش مهر ،بنا به اعالم استاندار خوزستان
و با توجه به افزایش دمای هوا ،صرفه جویی در
مصرف برق و رفاه حال شهروندان ،پایان ساعت
کاری همه سازمان ها ،ادارات و دستگاه های
اجرایی استان خوزستان در روزهای یک شنبه،
دوشنبه و سه شنبه ( ۳۰و  ۳۱تیر و یکم مرداد)
راس ساعت  ۱۲ظهر و همچنین روز چهارشنبه
دوم مرداد ماه نیز تعطیل است.

