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جامعه

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

رفع مشکل کمبود نیروی انسانی
تا ابتدای مهرماه

هادی محمدی  -وزیر آموزش و پرورش با اشاره
به تمهیدات الزم بــرای اول مهر گفت :پــروژه
مهر از چند ماه قبل در وزارت آموزش و پرورش
آغــاز و در همه استان ها و مناطق فعال شده
است .سازمان دهی نیروی انسانی انجام شده
و تا حدودی با کسری در نیروی انسانی مواجه
بودیم که با تمهیدات الزم با ادارات کل استان ها
ان شاء ا ...مشکل کمبود نیروی انسانی تا ابتدای
مهر حل می شود.به گزارش خراسان ،محسن
حاجی میرزایی دیروز در حاشیه جلسه هیئت
دولت افزود 14 :میلیون دانش آموز در ابتدای
مهر به مدرسه می روند و یکی از برنامه ها تلفیق
خانه و مدرسه است ،چراکه معتقدیم این ترکیب
میتواند کمک مؤثری به تربیت بچه ها کند.

نرخ غذای دانشجویان چند شد؟

صندوق رفاه دانشجویان نرخ غذای دانشجویی
دانشگاههای کشور برای سال تحصیلی جدید را
اعالم کرد.به گزارش ایسنا ،براساس اطالعیهای
که صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم
کرد ،تأکید شده است :با توجه به فرا رسیدن
سال تحصیلی جدید و به منظور کاهش آثار تورم
بر وضعیت تغذیه دانشجویان به پیشنهاد دبیران
مناطق  ۱۰گانه قیمت غــذای دانشجویی در
سال تحصیلی ۹۸-۹۹افــزایــش یافته است.
متوسط نرخ غذای دانشجویی در سال گذشته
 ۱۳۰۰تومان بوده است که با توجه به شرایط
اقتصادی کشور و افزایش قیمت مواد غذایی
امسال در مقایسه با سال  ۹۷متوسط نرخ غذای
دانشجویی در سال جدید به مبلغ  ۱۶۰۰تومان
افزایش مییابد.براساس تصمیم وزارت علوم
غــذای کم هزینه (ناهار و شــام) بــرای هر پرس
کامل  ۱۲۰۰و بــرای نیم پــرس  ،۵۵۰غذای
متوسط (نــاهــار و شــام) بــرای هــر پــرس کامل
 ۱۷۰۰و برای نیم پرس  ،۷۵۰غذای پرهزینه
(ناهار و شام) برای هر پرس  ۲۰۰۰و برای نیم
پرس  ۹۰۰تومان اعــام شده است.صبحانه
دانشجویان در سال تحصیلی جدید برای هر
پــرس کامل  ۹۰۰تــومــان اعــام شــده اســت و
همچنین دانشجویان شاغل بــه تحصیل در
سنوات غیرمجاز نیز برای هر پرس کامل غذا
 ۳۹۱۰و برای نیم پرس نیز  ۵۵۲۰تومان باید
پرداخت کنند و ایــن مبلغ بــرای دانشجویان
دانــشــگــا ههــا و موسسات عــالــی غیردولتی و
غیرانتفاعی تفاوتی ندارد.

وزیر راه :افزایش هزینه حمل و نقل
در ایام اربعین تخلف است

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :هزینه حمل و
نقل در ایام اربعین نباید افزایش یابد.به گزارش
ایسنا ،محمد اسالمی دیــروز در حاشیه جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره هزینه
وسایل حمل و نقل در ایام اربعین ،افزود :راه آهن،
حملونقلجادهایوهواپیمابههیچوجهافزایش
قیمت ندارند و اگر کسی افزایش قیمت را اعمال
کند تخلف است و با او برخورد میشود.

متادون دیگر در مراکز درمانی
توزیع نمی شود

سخنگو و معاون درمان و پیشگیری  ستاد مبارزه
با مــواد مخدر کشور گفت :تصویب شده است
که متادون دیگر در مراکز درمانی توزیع نشود
و درمــان از توزیع جدا شود .بنابراین پزشکان
متادون را تجویز و برخی از داروخانهها به تحویل
اقدام می کنند.سردار سعید منتظرالمهدی در
گفت وگو با فارس ،درباره توزیع داروی متادون در
داروخانههااظهارکرد:موضوعفروشغیرقانونی
داروی متادون از سال های گذشته بررسی و مقرر
شد که داروی متادون با تجویز پزشک فقط در
داروخانه ها به فروش برسد.

درخواست پلیس فتا
از وزارت ارتباطات

رئیس مرکز مــبــارزه بــا جــرایــم ملی و سازمان
یافته پلیس فتای ناجا گفت :برخی اپراتورها
بدون حضور شخص اقــدام به ثبت و راه اندازی
سیم کارت می کنند و در همین زمینه از وزارت
ارتباطات می خواهیم تا فکری به حال این موضوع
کند.بهگزارشمهر،سرهنگمصطفینوروزیدر
پاسخ به این پرسش که آیا سیمکارت بدون هویت
در کشور موجود است یا خیر؟ ،افزود :سیمکارت
بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد
ولیمتأسفانهبرخیدفاترونمایندگیهایاپراتور
تلفن همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک
اقدام به ثبت سیمکارت به نام افراد میکنند.

با مقایسه نرخ بلیت هواپیما در آذر  ۹۷و شهریور  ۹۸مشخص شد

مجوزدورهمیبرایگرانفروشیبلیت!
شرکت های هواپیمایی در حالی نرخ جدید بلیت را اعالم کردند که سازمان حمایت نرخ باالتر از آذر 97را تخلف دانسته است
محمد جواد رنجبر-ماجرای نرخ بلیت
هواپیما ظاهرا به این زودی ها به سرانجام
نمی رســد .از سویی ســازمــان حمایت
ازمــصــرف کنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرده است که فروش بلیت هواپیما
باالتر از نــرخهــای آذر  ۹۷تخلف است
و باید شرکتهای هواپیمایی نــرخ آذر
 ۹۷را مالک عمل قــرار دهند و از سوی
دیگر انجمن شرکتهای هواپیمایی
که متشکل از شرکت هــای هواپیمایی
است معتقد است که بر اساس ماده۱۶۱
قانون پنجم توسعه مرجع تصمیمگیری
درباره قیمت بلیت هواپیما ،شرکتهای
هواپیمایی هستند.به گزارش خراسان،
آذر سال گذشته و پس از افزایش شدید
نرخ دالر ،ایرالین ها نرخ بلیت پروازها
را افــزایــش دادنــد و نــرخ هــای جدید در
قالب جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای
داخلی منتشر شد .اواسط تیرماه امسال
نیز پس از گذشت تنها هفت ماه ،شرکت
های هواپیمایی مجدد سقف نرخ بلیت
پروازهای داخلی را افزایش دادند .پس
از آن انتقادهای فراوانی از سوی مردم و
بعضی دستگاه های اجرایی دربــاره این
موضوعمطرحواعالمشدباتوجهبهکاهش
وتثبیتنرخدالر،قیمتبلیتهواپیمانیز
باید کاهش یابد که به تازگی سقف نرخ
بلیتهواپیمادرمسیرهایمختلفحدود
 10درصد کاهش یافت و نرخ های جدید
ازامروز 21شهریور 98اجراییمیشود.
▪مرجع تعیین قیمت بلیت هواپیما ،
شرکت های هواپیمایی هستند

دبیر انجمن شــرکـتهــای هواپیمایی
چند روز پیش با اشــاره به آزادســازی نرخ
بلیت هواپیما گفت :بر اساس ماده ۱۶۱
قانون پنجم توسعه مرجع تصمیمگیری
درباره قیمت بلیت هواپیما ،شرکتهای
هواپیمایی هستند .اسعدی سامانی به

جدول مقایسه نرخ بلیت هواپیما در برخی از پرترددترین مسیرهای هوایی داخلی (قیمت به تومان)
مسیر

مشهد-تهران
مشهد -کیش
تهران -کیش
مشهد -قشم
تهران -قشم
مشهد -شیراز

وابستگی صنعت حملونقل هوایی به
نرخ ارز اشــاره کرد و افــزود :قیمت بلیت
هواپیما بر اساس نرخ ارز تعیین میشود و
در شرایط فعلی بیش از  ۶۵درصد قیمت
تمام شده ،هزینه ارزی است.وی با اشاره
به کاهش  ۱۰درصدی نرخ بلیت هواپیما
گفت :به تازگی با توجه به کاهش نرخ ارز
در بازار ،با هماهنگی انجام شده قرار شد
نرخ جدید بلیت هواپیما بر اساس نرخ ارز
 ۱۱هزارتومانتعیینشودکهاینکارانجام
و از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی
جمع بندی و اطــاع رسانی شده است.
دبیرانجمنشرکتهایهواپیماییبابیان
اینکهنرخبلیتبهصورتیکبازهمتشکل
ازکفوسقفقیمتیارائهمیشود،افزود:
قیمت بلیت شناور است و در بــازه اعالم
شده عرضه می شــود .بعد از آزادســازی
نرخبلیتهواپیما،همیشهاینتصوروجود
داشتکهرهاسازیرخدادهاست.انجمن
برای از بین بردن این ذهنیت و کمک به
دستگاههای نظارتی برای نظارت بهتر بر
بازار بلیت هواپیما ،کف و سقف نرخی را
اطالع رسانی کرد .اکنون دستگاه های
نظارتی با اطالع از باالترین کالس نرخی
میتوانند بازار را رصد و اگر تخلفی انجام
گرفت و بلیتی با نرخ باالتر فروخته شد،
برخوردکنند.ویادامهداد:فروشبلیتدر
سقفقیمتیبهصورتبسیارمحدوداتفاق
میافتد .به عنوان مثال با این که سقف
قیمتبلیتهواپیمادرمسیرتهران-مشهد

بیش از  ۷۵۰هزار تومان تعیین شده ،در
پنج ماه گذشته میانگین نرخ بلیت در این
مسیر ۳۸۸هزارو ۸۵۱تومانبودهاست.
وی ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها در
خصوصلزومقیمتگذاریبلیتهواپیما
گفت :بر اســاس قانون  ۱۳۲۸مجلس
وقت،مرجعتعییننرخحملونقلهوایی
شــورای عالی هواپیمایی است .در ماده
 ۱۶۱قانون پنجم توسعه نیز ذکر شده
نرخبلیتبایدآزادشودکهدرسال ۹۳این
اتفاقافتادوشورایعالیهواپیمایینیزبه
اینمصوبهاحترامگذاشتهاست.ویادامه
داد :اکنون قیمتگذاری بلیت هواپیما
توسط شرکتهای هواپیمایی و بر اساس
هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری
و با نظارت شدید ایــن ســازمــان بر تمام
جنبههاانجاممیشود.سامانیبااشارهبه
هماهنگیانجمنشرکتهایهواپیمایی
بــا ســازمــان حمایت از حــقــوق مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمت
بلیت هواپیما گفت :ماه گذشته انجمن
در جلسهای با شــورای حمایت از حقوق
مصرفکنندگانوتولیدکنندگان،درباره
نرخبلیتهواپیماتوضیحدادوکارشناسان
ایـــن شــــورا نـــرخ تــیــرمــاه شــرک ـتهــای
هواپیمایی را پذیرفتند .اکنون با توجه به
این که نرخ بلیت  ۱۰درصد کاهش می
یابد ،قیمتهای جدید قطعا مورد تایید
سازمان حمایت خواهد بود.اظهارات
دبیرانجمنشرکتهایهواپیماییمبنی

مواضع متناقض اعضای دولت
درباره حضور زنان در ورزشگاه ها
هــادی محمدی – بــا گذشت چند روز از
درگذشت سحر خدایاری که برخی مدعی
ارتباط خــودســوزی وی با موضوع حضور
بانواندرورزشگاههاهستند،برخیمقامات
دولتی نیز دیــروز در حاشیه نشست هیئت
دولت از فرصت استفاده و نظر خود و موضع
دولت دوازدهم را درباره بحث ورود زنان به
ورزشگاه ها مطرح کردند .
▪ربیعی:دولت موافق حضور زنــان در
ورزشگا ههاست

بهگزارشخراسان،
عــــلــــی ربـــیـــعـــی
سخنگوی دولت که
در نشست خبری
حاضر شــده بــود به
ســـوالـــی در ایــن
خــصــوص واکــنــش
نشان داد و با بیان این که منتظر نهایی شدن
گزارش فوت سحر خدایاری هستیم ،اظهار
کـــــرد :دولـــــت مـــوافـــق ح ــض ــور زنـــــان در
ورزشگاههاست و طبق گزارش وزیر ورزش،
زیــرســاخــت هــای الزم مثل معبر ،مــکــان و
سرویسهای جداگانه در همه ورزشگاهها که
مسابقات ملی و لیگ برگزار می شود ،آماده
استوورزشگاهینیستکهاینزیرساختها
را نداشته بــاشــد.وی افـــزود :خانمها فعال
میتوانند در همه بازی های ملی حضور یابند.
با رعایت مالحظات ،شرایط به سمتی پیش
میرودکهزناندرمسابقاتلیگحضوریابند.
همچنین تاکید شد که تصمیمگیری ها باید
سرعت داشته باشد .توصیه می کنیم که
مردانهممالحظاتاخالقیرارعایتکنندتا
برخی نگرانی ها رفع شود .ما برای همه این
نگرانیها احترام قائل هستیم.
▪واعظی :با فضای فعلی حضور زنان در
ورزشگاه ها به مصلحت نیست

این در حالی است
که محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس
جمهور در پاسخ به
سوالیدربارهحضور
زنان در ورزشگاهها
گفت :این موضوع،
جدید نیست .چند
ماهقبلدردولتبحثکردیموتصمیمگرفتیم.

دریکدوراهیماندهایم،ازیکطرفمعتقدیم
اگر فضای ورزشگاه ها مناسب حضور خانمها
باشدازنظرمامنعینداردولیبافضایفعلیبا
اینمیزانفحشو درگیری،بهمصلحتنیست.
وی در پاسخ به سوالی دربــاره حاشیههای
خودسوزیومرگدختریطیروزهایگذشته
نیزتوضیحداد:معاونزنانوامورخانوادهرئیس
جمهوردراینزمینهمامورشدوگروهیرابرای
عیادت و صحبت با خانواده او فرستادند و در
همان زمان هم در گزارش ارائه شد .خانواده
اشگفتهبودندکهویمشکالتیداشتهاست.
با خانواده این فرد همدردی میکنیم و به هیچ
وجهایننوعاقداماتوخودسوزیراتاییدنمی
کنیمونمیپسندیم؛ازطرفدیگرهمحرکتی
انجام نمیدهیم که باعث تشدید این قبیل
اقدامات شود.واعظی گفت :آقای سلطانی فر
وزیرورزشوجوانانمامورشدهاندباافرادمؤثر
صحبت کنند تا فضای اخالقی در ورزشگاه ها
ایجادوامکاناتنیزدرورزشگاههابرایحضور
خانمها فراهمشود.
▪معاو نحقوقی رئیسجمهور :ورود
خانمها به ورزشگاه هیچ منع قانونی ندارد

از ســوی دیگر لعیا
جــنــیــدی بــانــوی
حقوق دان دولت
که معاون حقوقی
رئیسجمهور نیز
هست تاکید می
کند که ورود خانم
ها به ورزشــگــاه ها
هیچ منع قانونی نـــدارد.وی در واکنش به
ماجرای خودسوزی سحر خدایاری گفت:
صحبت من کامال مشخص و یک جمله است؛
ورود خانمها به ورزشگاه هیچ منع قانونی
ندارد.جنیدی نیز در حاشیه جلسه دولت
تصریح کرد  :سلب حق معنایی ندارد ،دولت
هم همین موضع را دارد و معتقد است که باید
از این مسئله حمایت کنیم.معاون حقوقی
رئیسجمهورهمچنیندرپاسخبهاینپرسش
کهگفتهمیشودمراجعمخالفحضوربانوان
در ورزشگاه هستند و وزارت ورزش نیز قادر به
اعمال نظر خود نیست ،اظهار کرد :دولت
حتما سعی میکند با تعامل این مسئله را حل
کند و این تصمیم جدی دولت است .دولت
تاکنون چند مرتبه شرایط را فراهم کرده و بعد
از این بیشتر شرایط را مهیا میکند.

5

تهران -شیراز
مشهد -اهواز
تهران -بندرعباس
مشهد -اصفهان

کف

آذر97

100.000تا
264.500
100.000تا
408.400
100.000تا
336.200
289.800
170.000تا
300.000
100.000تا
250.000
100.000تا
257.500
100.000تا
280.000
100.000تا
280.000
100.000تا
230.000

بر این که قیمتهای جدید بلیت هواپیما
قطعا مورد تایید سازمان حمایت خواهد
بود در حالی است که سازمان حمایت این
قیمت ها را قبول ندارد و اعالم کرده است
که فروش بلیت هواپیما باالتر از نرخهای
آذر ۹۷تخلفاست.
▪فروش بلیت باالتر از نرخ آذر ،97
تخلف است

روز گذشته روابـــط عمومی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به نقل از مدیر
کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد که فروش بلیت هواپیما باالتر
از نر خهای آذر ماه  ۹۷تخلف است و
باید شرکتهای هواپیمایی نرخ آذر ۹۷
را مالک عمل قــرار دهند«.سیدجواد
احمدی» افزود :تیرماه امسال نرخ بلیت
هواپیما در پــروازهــای داخلی توسط
شرکتهای هواپیمایی با هماهنگی
سازمان هواپیمایی کشوری و بدون
هماهنگی بــا کــارگــروه تنظیم بــازار
افزایش یافته و نرخهای جدید به اجرا

سقف

426.000تا
768.400
784.000تا
950.000
547.000تا
950.000
650.200
602.000تا
890.000
514.000تا
830.000
415.000تا
673.400
580.000تا
950.000
580.000تا
950.000
459.000تا
795.000

کف

تیر98
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کف

سقف

سقف

229.400

754.600

229.400

701.300

272.000

272.000 1.352.000

994.000

252.700
262.700
258.400

252.700

1.082.300
1.220.800
258.400 1.162.400

905.800
972.800

262.700

262.700 1.220.800

976.600

245.700

983.500

245.700

823.200

226.600

716.300

226.600

613.100

258.500

258.500 1.163.700

920.200

258.100

258.100 1.157.400

968.600

235.900

235.900

670.500

847.400

گذاشته شــده اســـت.وی ادامـــه داد:
رعایت نشدن فرایند مندرج در مصوبه
 ۲۹مرداد  ۹۷شورای عالی هماهنگی
اقتصادی کشور تخلف بوده و باوجود
مکاتبات ایــن ســازمــان بــرای اصــاح
رونــد مزبور ،اقدامی از طرف سازمان
هواپیمایی و شرکتهای هواپیمایی
در این زمینه صورت نگرفت و مقرر شد
تا تعیین تکلیف نهایی ،بلیت هواپیما
بر مبنای آذر سال گذشته محاسبه و
فروختهشود.مدیرکلنظارتبرخدمات
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگانتصریحکرد:فروشبلیت
با نرخ باالتر تخلف محسوب میشود
و این موضوع مــورد تایید وزیــر راه نیز
قرار گرفته اســت.وی افــزود :بر همین
اساس طی بازرسی به عمل آمده از چهار
شرکت هواپیمایی در هفتههای گذشته
به علت اضافه دریافتی ،ضمن تشکیل
پــرونــده مراتب به تعزیرات حکومتی
ارجــاع شده و وضعیت سایر شرکتها
نــیــز در دســـت بــررســی اســت.طــبــق
گــزارش خــراســان ،حداقل و حداکثر

نرخ های بلیت هواپیما که به تازگی از
سوی انجمن شرکتهای هواپیمایی
تعیین و اعــام شده اســت ،مــورد تایید
سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و
تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی
قرار نگرفته است.هم اکنون نیز گزارش
هاحاکیاستسازمانحمایتازمصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات
حکومتی در بــازرســی از آژانــس های
خدمات مسافرت هوایی ،با این آژانس
ها به دلیل گران فروشی بلیت هواپیما
برخورد می کنند؛ در حالی که این آژانس
ها بلیت را به نرخ ایرالین ها می فروشند
و در اصــل باید بــا ایــرالیــن هــا برخورد
شود.به نظر می رسد سازمان حمایت
ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان،
سازمان هواپیمایی کشوری و نیز انجمن
شرکتهای هواپیمایی باید سر یک میز
بنشینند و مشکل نــرخ بلیت هواپیما
را هر چه سریع تر حل کنند.در جدول
فوق نرخ های جدید کف وسقف برخی
مسیرهایپرترددبههمراهنرخهایقبلی
آمده است.

