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جامعه

شرایط رانندگان اسنپ و تپ سی
سخت شد
رئــیــس پلیس راهنمایی و رانــنــدگــی نــاجــا از
ممنوعیت بهکارگیری رانندههای زیر  ۲۳سال
و دارای گواهی نامه با عمر کمتر از دو سال در
ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد.به
گــزارش ایسنا ،سردار سیدکمال هادیانفر   با
اشــاره به مصوبه اخیر دولــت دربــاره دارندگان
گواهی نامه پایه سوم اظهارکرد :بر اساس این
مصوبه تمامی دارندگان گواهی نامه پایه سوم
کــه حــداقــل دو ســال از زمــان دریــافــت گواهی
نامهشان گذشته باشد و نیز دارای  ۲۳سال
باشند ،میتوانند راننده سواریهای حمل و نقل
عمومی شوند .وی ادامه داد :بر این اساس اگر
رانندهای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی
این شرایط را رعایت نکند و تصادف کند به منزله
فرد بدون گواهی نامه خواهد بود و باید خسارت
بدهد .همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد
هم مواخذه می شود و باید پاسخ گو باشد .رئیس
پلیس راهــور ناجا اف ــزود :از ایــن رو رانندگان
تاکسی ،سرویسهای مدارس ،اسنپ ،تپ سی
و دیگر تاکسیهای اینترنتی و خودروهای حمل
و نقل عمومی باید از این شرایط پیروی کنند.

وزیر کشور7 :تا 8درصد جامعه
بد حجاب هستند
وزیر کشور گفت  :از سیاسی شدن و دوقطبی
کردن جامعه در موضوع حجاب و عفاف باید به
شدت پرهیز کرد .به گزارش فارس ،عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه صد و بیست
و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور که در
خصوص حجاب و عفاف برگزار شد ،اظهار کرد:
حجاب یک موضوع بین بخشی است و باید نوع
نگرش به این حوزه واقعبینانه باشد.وی افزود:
تمامی گزارشها در این جلسه مبتنی بر این بوده
است که بین  7تا  8درصد افراد در جامعه راجع
به موضوع حجاب کاهلی دارند ولی نوع بیان این
موضوع نباید به گونهای باشد که این رقم را باالتر
از  10درصد پیش بینی کنند.وزیر کشور اظهار
کرد :با قطعیت میتوان اعالم کرد که زیر 10
درصد کاهلیت به حجاب دارند ولی یک درصد
هم زیاد است.

ثبتنام 1.5میلیون کالس اولی
در مدارس
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با
اشاره به آمار ثبت نام کالس اولیها اظهار کرد:
پیش بینی ما این است که جمعیت کالس اول
نسبت به جمعیت کل ابتدایی تا  1.98صدم
درصد رشد داشته باشد .تا کنون بیش از 1.5
میلیون کالس اولی ثبت نام کرد هاند.رضوان
حکیمزاده با اشاره به آمار ثبت نام کالس اولیها
به ایسنا اظهار کرد :پیش بینی ما این است که
جمعیت کالس اولنسبتبه جمعیت کل ابتدایی
تا 1.98صدم درصد رشد داشته باشد.وی افزود:
تا کنون بیش از  1.5میلیون کالس اولی ثبت نام
کردهاند؛ با پایان یافتن سامان دهی مدارس و
ثبت نامها در اول مهر ،آمار دقیق کالسها و تعداد
مدارس را به تفکیک دورهها اعالم میکنیم.

محیط زیست

تاالب خواران به جان بهترین
تاالب ایران افتادند

دعوایتعزیراتبا شرکتهایهواپیمایی

سخنگوی تعزیرات درگفت وگو با خراسان:
نرخ گذاری پروازها توسط شرکتها را به دلیل ذی نفع بودن قبول نداریم

محمد جواد رنجبر -در حالی که دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی چند
روز پیش با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت
هواپیما گفته بود که بر اساس ماده ۱۶۱
قانون پنجم توسعه مرجع تصمیمگیری
درباره قیمت بلیت هواپیما ،شرکتهای
هواپیمایی هستند ،سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی صریحا اعالم کرد که
انجمن شرکت های هواپیمایی نمیتواند
قیمت بلیت هواپیما را اعــام کند؛ زیرا
خود ذی نفع است و گذشته از آن ،هیچ
ضمانت اجرایی در این خصوص ندارد.به
گزارش خراسان ،آذر سال گذشته و پس
از افزایش شدید نرخ دالر ،ایرالین ها نرخ
بلیت پروازها را افزایش دادند و نرخ های
جدید در قالب جــدول دامنه نرخ بلیت
پروازهای داخلی منتشر شد .اواسط تیر
امسال نیز پس از گذشت تنها هفت ماه،
شرکت هــای هواپیمایی مجدد سقف
نرخ بلیت پروازهای داخلی را افزایش
دادند .پس از آن انتقادهای فراوانی
از ســوی مــردم و بعضی دستگاه
های اجرایی درباره این موضوع
مطرح و اعــام شد با توجه به
کاهش و تثبیت نرخ دالر ،قیمت
بلیت هواپیما نیز باید کاهش یابد
که به تازگی سقف نــرخ بلیت هواپیما
در مسیرهای مختلف حدود  10درصد
کاهش یافت و نرخ های جدید از پنج شنبه
گذشته  21شهریور  98اجرایی شده
است.سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط

عمومی و تشریفات و سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی دیروز در گفت و گو با
خراسان درباره نرخ های جدید پروازها
که به تازگی از سوی انجمن شرکت های
هواپیمایی اعالم و از پنج شنبه گذشته
اجرایی شده است ،افــزود :نظر سازمان
تــعــزیــرات حکومتی دربـــاره نــرخ بلیت
هواپیما این است که انجمن شرکت های
هواپیمایی نمیتواند قیمت بلیت را اعالم
کند؛ زیرا خود ذینفع است و گذشته از
اینکهذینفعاست؛هیچضمانتاجرایی
در این خصوص ندارد.وی افزود :به عنوان
مثال اگــر االن یک شرکت هواپیمایی
نرخگذاری را رعایت نکند ،انجمن شرکت
های هواپیمایی چه برخوردی می تواند
بکند و طبق کدام قانون اختیار دارد که
قیمت را اعالم و برخورد کند و ضمانت
اجرایی این برخورد چیست؟
▪مرجع کارشناسی ما هستیم

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
در پاسخ به این سوال که مرجع
قیمت گــذاری بلیت هواپیما
کیست؟ اظــهــار کــرد :مرجع
قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار
است و مرجع کارشناسی آن هم
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان است که این موضوع هم
توسط رئیسجمهور ابالغ شده است.
وی در پاسخ به این ســوال خراسان که
اف ــرادی که طی تیر تا شهریور امسال

بلیت گــران خریده انــد ،بــرای دریافت
اضافه پرداختی خود چه باید بکنند؟ نیز
گفت :مبنای این که دربــاره بلیت های
هواپیمایی گران فروشی انجام شده یا
خیر ،نظر کارشناسان سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است
و در انتظار گزارش های آن ها هستیم و
بررسیهای مشترکی هم در این زمینه
انجام شده که به محض این که نتیجهای
حاصل شــود اطــاع رسانی می شود.
او همچنین گفت :در نــرخ هــای بلیت
هواپیما که به تازگی از ســوی انجمن
شرکت ها اعالم شده است ،فاصله میان
کف و سقف قیمت بسیار زیاد بوده و این
فاصله گاهی تا نزدیک به چهار برابر نیز
می رسد.

ازمیانخبرها

رئیس سازمان حج:

وزیر حج عربستان گفت «ما دنبال شما میدویم»
رئیس سازمان حج و زیارت که قبال گفته بود
عمره به شکل محدود بعد از ماه صفر اجرا
میشود ،اکنون تاکید کرد :برگزاری عمره
مشروط به پذیرش خواستههای ایــران از
جانب عربستان است .از سوی دیگر نماینده
ولی فقیه در حج نیز تاکید کرد که ایران به هر
شرطی ،به از سر گیری عمره اصرار ندارد.به
گزارش ایسنا ،رشیدیان رئیس سازمان حج
و زیارت در نشست خبری خاطر نشان کرد:
وزیــر حج عربستان در دیــداری که داشتیم
گفت« :مــا دنــبــال شما مــیدویــم ».منظور
عربستان این است که به حضور ایرانیها در
عمره مایل است ،چرا که این کشور برنامهای
بــرای افزایش تعداد عمرهگزارانش تا ۳۰
میلیون نفر را دارد ،بنابراین دنبال جذب
عمرهگزار بیشتر است.رشیدیان دربــاره
سرانجام منا نیز با تاکید بر اینکه ایــران
همچنان پیگیر حقوق شهدای منا است،
اظهار کــرد :ایــران از عربستان انتظار دارد
بعد از گذشت چهار سال نتیجه و گزارش

بررسیهای انجامشده از حادثه منا را اعالم
کند .نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و
زیارت نیز در تکمیل این سخنان گفت :ایران
همچنانپروندهمسجدالحرامومناراپیگیری
میکند و هیچ موقع آن را فراموش نکرده
است .امسال هم نامهای دربــاره آن به وزیر
حج عربستان و امیر مکه نوشتم و منتظریم
اقدامات الزم انجام شود .به آنها گفتهایم
که چهار سال از مطالعه فاجعه منا گذشته،
مگر چه چیزی بــوده که هنوز به سرانجام
نرسیده و اعــام نمیشود.رئیس سازمان
حج و زیارت دربــاره قاچاق گوشی همراه از
طریق زائران و گزارش وزارت ارتباطات در
اینباره و نقش و مواضع سازمان حج و زیارت
برای کنترل این قضیه در اربعین گفت :این
موضوع در ماموریت سازمان حج و زیارت
نیست .ما مسئولیتی در قبال قاچاق گوشی
همراه نداریم اما از طریق کارگزاران زیارتی،
زائران توجیه میشوند تا فریب افراد سودجو
را نخورند ،چرا که سفر زیارتی قداست دارد.

نگرانی ها از افزایش  ۲برابری مصرف قلیان در میان زنان

یک فعال محیط زیست از تغییرکاربری بستر
تاالب میانکاله و تبدیل آن به زمین کشاورزی
خبرداد و مدیرکل محیط زیست استان مازندران
هم تجاوز به حریم میانکاله را تایید کرد .به گزارش
فارس ،حر منصوری فعال محیط زیست در این
باره به فارس گفته است :میزان قابل توجهی از
اراضــی تاالب میانکاله که طی سا لهای اخیر
تحت تاثیر کاهش تراز آب خزر از زیر آب بیرون
آمده بودند به صورت غیرقانونی تصرف شدهاند.
در همین زمینه حسینعلی ابراهیمی کارنامی،
مدیرکل حفاظت محیطزیست مــازنــدران،
درباره تاالبخواری در میانکاله گفت :با خشک
شدن ضلع غربی میانکاله در چند سال اخیر،
تخریب و تجاوز در این منطقه آغاز شده است.
تنها موضوعی کــه میتواند محیطزیست را
بر زمینخوارهای میانکاله فائق کند ،وجود
مستنداتحقوقیاستکهادعایزمینخوارهارا
تکذیب می کند .مدیرکل محیط زیست مازندران
از تشکیل پروندههای متعدد قضایی در این زمینه
و ورود دادستانی به آن خبر داده است.

  دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت:
افزایش دو برابری گرایش زنــان و دختران
ایرانیکهمادرانآیندهجامعهبهشمارمیروند
به مصرف قلیان ،بسیار نگران کننده است.
محمدرضا مسجدی به ایرنا گفت :متاسفانه
اینروزهاقلیانازابزارسرگرمکنندهخانواده
ها به ویژه جوانان شده و گرایش زنان نیز به
اینماده دخانیبسیارافزایشیافتهاستکه
پسندیدهنیست.ویاظهارکرد:سنمصرف
قلیان در کشور به حــدود  ۱۳سال رسیده

▪سازمان هواپیمایی چه گفت؟

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی
کشوری نیز دیروز در گفت و گو با تسنیم
با تاکید بر اینکه ایرالینها ملزم به رعایت
نر خهای جدید بلیت پروازهای داخلی
هستند ،گــفــت :در مــوضــوع تخلفات
احتمالی قیمت و گــرانــی بــا ســازمــان
تعزیرات حکومتی هماهنگ هستیم.رضا
جعفرزاده افزود :شرکتهای هواپیمایی
مــلــزم بــه رعــایــت ایــن نــرخهــا هستند و
سازمان هواپیمایی کشوری بر عملکرد
ایرالینها نظارت مستمری خواهد داشت
و با گرانی باالتر از سقفهای اعالم شده
قیمت بلیت برخورد میشود.

که در میان دختران به شدت افزایش یافته
است .اینمسئله،بحرانی ومهم استچراکه
منجربهآسیبهایبسیاریدرآیندهمیشود.
مسجدیخاطرنشانکرد:قلیانباطعمهای
مختلف و میوه ای که حاوی ترکیبات روان
گــردان است ،به صورت خانوادگی مصرف
می شود و به راحتی دختران در کنار پدران
و همسران این ماده خطرناک و سمی را دود
میکنند.درحالیکهاینسنتشکنیاست
وفرهنگغنیایرانیراپایمالمیکند.

رئیس سازمان ثبت اسناد
درپی شایعه های اخیر:

خارجیهانمیتواننداموال
غیرمنقولخریداریکنند
گروه اجتماعی -رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور گفت :به موجب قانون مدنی افرادی که تابعیت
ایرانی ندارند نمی توانند اموال غیرمنقول خریداری
کنند .ذبیح ا ...خداییان در حاشیه مراسم تودیع و
معارفه تعدادی از مدیران سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی
بر این که مطرح شده است که در شمال کشور خارجی
ها به خریداری زمین اقدام می کنند آیا به موجب قانون
سند رسمی به نام آن ها صادر می شود؟ اظهار کرد:
خیر ،افرادی که تبعه ایران نباشند طبق قانون مدنی
حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند .بنابراین اگر کسی
هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند
رسمی داده نمی شود .ممکن است با سند عادی باشد
که بارها تاکید کرده ایم باید مجلس و دولت برای اعتبار
اسناد رسمی با ما همراهی کنند .بنابرخبر ایسنا ،رئیس
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تصریح کرد :ممکن
اســت حتی افــراد خارجی زمینی را به صــورت عادی
بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راههای
جلوگیری از این کار این است که هرگونه نقل و انتقال
با سند رسمی باشد.طی روزهای گذشته خبرآنالین در
گزارشینوشتهبود:گزارشهایمیدانیحاکیازحضور
چشمگیراتباعکشورهایهمسایهبهویژهاعرابعراقیو
اماراتی برای خرید امالک در استانهای شمالی کشور
است .یکی از شهرک سازان و فروشندگان امالک که در
استان مازندران فعالیت میکند ،درباره حضور مشتریان
عرب در بازار امالک شمال میگوید :واقعیت این است
که آنها دالر میآورند ،نرخها را باال میبرند و مشتریان
عرب هم بهتر از ایرانی ها ،زمین و ملک میخرند ،مثال
یک ویــا به ارزش یک میلیارد تومان را حداقل ۲۰
درصد بیشتر میخرند و این به نفع فروشندگان است
و فروشندهها ترجیح میدهند بی چک و چانه ،ملک را
به مشتری عرب بفروشند .مشتری خارجی با حضور
دوستان ایرانی خود در منطقه حضورمی یابد ،چند
ملک پیشنهادی را به او نشان میدهیم ،با دوستان
ایرانی اش مشورت میکند و در نهایت ،تصمیم خود را
میگیرد .پس از آن ،ما ملک را به نام شخصی میکنیم
که ایرانی است و کلید را به او تحویل میدهیم و اسناد به
نام هموطن ما منتقل میشود.

5
مسئوالن می گویند

عرضه «متادون»
غیرازداروخانه ها ممنوع
معاون وزیر بهداشت گفت :وزارت بهداشت و
سازمان غذا و دارو تالش می کنند که عرضه
متادون در داروخانهها به گونهای باشد که شاهد
کمترین نشت این دارو به بازار غیررسمی باشیم.
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در
گفتوگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس
در خصوص عرضه متادون در داروخانهها توضیح
داد :بر اساس قانون ،دارو باید در داروخانهها
عرضه شــود و به دســت بیماران برسد و ما در
زمینه اجرای این کار منافع ،بیمار و پزشک آن
را در نظر خواهیم گرفت .شانهساز با بیان این
که ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه عرضه
متادون در کلینیکهای ترک اعتیاد سواالتی را
مطرح کرده است ،گفت :در همین زمینه وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو تالش خواهند
کرد که عرضه متادون در داروخانهها به گونهای
باشد که شاهد کمترین نشت این دارو در بازار
غیررسمی باشیم.

تاکید مجدد رئیس پلیس راهور:

پراید سال آینده قطعا
پالک نمی شود

برای چندمین نوبت ،رئیس پلیس راهور ناجا
تاکید کــرد :پراید در ســال آینده قطعا پالک
نمیشود و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال
می کند .ســردار سیدکمال هادیان فر دیــروز
در حاشیه نشست خبری خود اظهار کرد :با
خــودروســازان صحبت کردیم و نظرات خود را
به آن ها ارائه دادیم .خودروسازان تمایل دارند
به جای پراید خــودروی جدید و ایمن تری را به
مشتریان ارائه دهند .رئیس پلیس راهور ناجا
اضافه کرد :البته خودروها نسبت به گذشته ایمن
ترشدهاندولیکافینیستوبایدخودروسازانبه
هشدارهای پلیس اهمیت دهند .سردار هادیان
فر توضیح داد :اگر در تصادفات ،پلیس راهور
تشخیص دهد عامل تصادف موضوعی بوده است
که مربوط به خودرو و به تبع آن خودروسازان بوده
است و یک قطعه از خودرو ایراد داشته یا دیر عمل
کرده است ،قطع ًا از خودروسازان شکایت و به
مراجع قضایی اعالم جرم می کند.

