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ازمیانخبرها

مونسان سرپرست
ت میراث فرهنگی شد
وزار 
رئیسجمهور در حکمی مونسان را به سرپرستی
ث فرهنگی ،گردشگری
وزارت تاز ه تاسیس میرا 
وصنایعدستیمنصوبکرد.بهگزارشخراسان،
وی پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی کشور بود.

آمار ترک تحصیل در ایران
چقدر است؟
مــعــاون آمـــوزش متوسطه وزارت آمـــوزش و
پــرورش ،آمار ترک تحصیل در ایــران را اعالم
کرد .به گــزارش تهران نیوز ،علیرضا کمرئی
گفت :در مقطع متوسطه اول  3.9درصــد
دختران و  4.55درصد پسران ترک تحصیل
میکنند .وی اف ــزود :نــرخ پوشش تحصیلی
ظاهری دختران در دوره اول متوسطه 97.77
درصد و در پسران  101.68درصد است .علت
این که این نرخ در پسران بــاالی  ۱۰۰است
به عللی چون تکرار پایه و وقفههای تحصیلی
ایجاد شده برمیگردد .در مقطع متوسطه اول
 3.9درصد دختران و  4.55درصد پسران ترک
تحصیل میکنند که در پسران بیشتر است .در
کل ،نرخ ترک تحصیل دانشآموزان در متوسطه
اول  4.24درصد است.به گفته او نرخ ترک
تحصیل دختران در دوره متوسطه دوم 3.7
درصد و در پسران  4.51درصد و در مجموع
 4.12درصد است.
سخنگویکمیسیونقضاییمجلسمدعیشد

تالش  300مسئول برای آزادی
یک قاچاقچی مواد مخدر!

ســخــنــگــوی کــمــیــســیــون قــضــایــی مجلس
گفت:چندی پیش یکی از قاچاقچیان حرفهای
با بیش از  ۲۰کیلوگرم تریاک دستگیر شد که
در عین تعجب حدود  ۳۰۰نفر از مسئوالن برای
آزادی وی تماس گرفتند!به گزارش آنا  ،حسن
نوروزی افزود :این در حالی است که در برخی
مواقع ،جوانان را با چندین گرم مواد مخدر اعدام
میکنیم .موضوع حذف اعدام از این قانون در
زمان رئیس پیشین قوه قضاییه ،به وی اعالم شد
اما این قانون را اجرا نکردند.

یک اعتراف دیر هنگام

سازمان حمایت:همه ایرالین های
داخلی گران فروشند
محمد جواد رنجبر /تیرماه امسال بود
که شرکت های هواپیمایی برای دومین
بار طی هفت ماه قبل از آن سقف نرخ
بلیت پروازهای داخلی را افزایش دادند،
به گونهای که سقف نرخ بلیت برخی
مسیرها به بیش از یک میلیون تومان
رسید.به گــزارش خراسان ،این تغییر
نرخ بلیت هواپیما در حالی انجام گرفت
که نرخ دالر نسبت به آذرمــاه سال 97
که ایرالین ها پس از افزایش شدید نرخ
دالر ،نرخ بلیت پروازها را افزایش دادند
و نرخ های جدید در قالب جدول دامنه
نرخ بلیت پروازهای داخلی منتشر شد،
کاهش یافته است.
▪زاگرس و قشم ایر نقره داغ شدند

دیــــــروز رئـــیـــس ســــازمــــان حــمــایــت
مصرفکنندگان از دفاتر فروش بلیت دو
شرکت قشمایر و زاگرس سرکشی کرده
است و با اعالم محرز بودن تخلفات گران
فروشی این دو شرکت از گران فروشی
همه ایرالینهای دولتی و خصوصی
داخلی خبر داده و گفته است :اضافه
پول دریافتی به خریداران برگردانده
میشود.آن طور که تسنیم گزارش داده،
عباس تابش در این بازدید گفته است
که سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع
قیمتگذاری و ستاد تنظیم بــازار به
عنوان مرجع ابالغ قیمت عرضه کاالها
و ارائه خدمات تعیین شده که متاسفانه
باوجود مکاتبات انجام گرفته با سازمان
هواپیمایی برای ارائه مستندات مبنایی
تعیین نرخ بلیت هواپیما ،شرکتهای
هواپیمایی و ایرالینها تا ایــن لحظه
هیچ مستنداتی برای نرخگذاری خود
به ایــن ســازمــان اعــام نــکــردهانــد.وی
افزود :در مذاکره با سازمان هواپیمایی

تاکید کــردیــم ،حاضریم قیمتهای
آذرماه سال گذشته را که مصادف با اوج
جهشهای ارزی در کشور بود ،مبنای
محاسبات تعیین نــرخ بلیت هواپیما
قــرار دهیم ولــی متاسفانه بــاز هم این
سازمانوشرکتهایهوایی،مستندات
نرخ گذاریهای خود را به این سازمان
اعالم نکردند و در گزارشهای دریافتی
از نــر خهــای ف ــروش بلیت ایرالینها
مشخص شده است که متاسفانه همه
ایرالینهای داخلی ،امــروز نرخ خود
را حتی از نرخ آذر ماه سال گذشته نیز
باالتر بــرد ه و قطع ًا در این نر خگذاری
تخلف داشتهاند.وی در این بازدید با
تاکید بر محرز بودن تخلف دو شرکت
قشم ایر و زاگرس در نرخگذاری بلیت
های خود ،از ارسال پرونده تخلف این
دو شرکت به سازمان تعزیرات حکومتی
خبر داد.همچنین بعد از محرز شدن
تخلف این دو شرکت ،رئیس سازمان
حمایت از آ نها خواست تا پایان وقت
اداری امروز ،فهرست تمامی بلیتهای
فروش رفته به همراه قیمت فروش آنها
از تاریخ اول تیر ماه امسال تا  30مرداد
ماه را به کارشناسان این سازمان تحویل
دهند تا میزان تخلف و گــران فروشی
این دو شرکت هوایی به صورت دقیق

مشخص ش ــود.وی همچنین از آ نها
خواست ،به سرعت قیمتهای فروش
بلیت های شان را به قیمتهای آذر ماه
سال گذشته تغییر دهند.در این بازدید،
سید عبدالرضا مــوســوی مدیرعامل
شرکت هواپیمایی زاگــرس ،در تماس
تلفنی با رئیس سازمان حمایت ،با انتقاد
از سازمان هواپیمایی در ابالغ نکردن
درخواست سازمان حمایت برای ارائه
مستندات هزینهها و مبانی نرخگذاری
به این شرکت گفت :صنعت هواپیمایی
کشور جزو صنایعی است که هزینههای
آن به شدت با نرخ ارز در ارتباط است
و حــدود  60تا  65درصــد هزینههای
آ نهــا هزینههای ارزی است که بابت
تامین قطعات هواپیماها ،دور زدن
تحریمها و مواردی از این دست است.
بنابراین افزایش قیمت در نرخ فروش
بلیت هواپیما به دلیل همین هزینههای
ارزی است.رئیس سازمان حمایت هم
در واکنش به این انتقاد تاکید کرد :در
دو ماه گذشته ،نرخ ارز در کشور کاهشی
بوده ولی با وجود این ،این شرکت نرخ
بلیت های خود را افزایش داده است و
حتی قیمت فروش بلیت این شرکتها
از قیمت آذر ماه که اوج نوسانات ارزی
بود ،بیشتر است.

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان:

ایرانهیچگاهجزو ۲۰کشور
مهاجرفرستنبودهاست
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت :اخبار مغرضانه
دربــاره مهاجرت ایرانیان به خارج در برخی رسانههای
داخــلــی و خــارجــی ،کــذب اســت و ایـــران هیچگاه جزو
 ۲۰کشور اول مهاجرفرست نبوده و نیست.به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،پرویز کرمی در پاسخ به مطالب
کــذب ،مــخــدوش و جهت دا ِر منتشر شــده درخصوص
آمارهای اخیر مهاجرت یا فرار مغزها در برخی از رسانههای
داخلی و خارجی افزود :در چند روز گذشته خبری روی
برخی خبرگزاری ها ،روزنامهها و سایتهای خبری با
عنوان « ۸عامل ترک وطن  /مهم ترین دلیل مهاجرت
ایرانیان در ســال گذشته چه بــود؟» منتشر شــده است
که هما نگونه که از عنوان خبر میتوان حدس زد ،باید
در متن خبر از آمــار و دالیــل مهاجر تهای بین المللی
ایرانیها به خارج از کشور صحبت شده باشد اما در عین
شگفتی و ناباوری مشاهده میشود در این متن ،آمار و
اطالعات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (که در آن
به علل جابه جایی و مهاجرت داخلی جمعیت شاغل و
جمعیت بیکار کشور پرداخته شده) به عنوان سند و آمار
مهاجرت ایرانیها به خــارج از کشور ارائــه شــده است.
وی ادامه داد :آیا هدف تنها تحریک افکار عمومی و ایجاد
موج خبری درباره مسئله مهاجرت در کشور است؟مشاور
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود :همچنین
در دو روز گذشته یک گزارش کذب ،جهت دار و مغرضانه
از ســوی سایت دویچه ولــه فارسی با عنوان «جمهوری
اسالمی ،فرار مغزها و انکار واقعیات» منتشر شده است که
نشان از سطح کیفی نازل و بی دقتی تمام عیار یک سایت
بین المللی دارد .موضوع اصلی این گزارش مخدوش و پر
اشتباه آماری ،بحث مهاجرت نخبگان از ایران است ،در
حالی که مطالب و مستندات مورد اتکای گزارش از آمار بی
پایه و اساس فضای مجازی کپی برداری شده است و اندکی
وقت و حوصله برای راستی آزمایی آنها توسط نگارندگان
انجام نگرفته است.

5
جامعه

جزئیاتبرخوردباخاطیانماجرای
گردشگرخارجیدرشمال

سرپرست وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی ،جدیدترین جزئیات از برخورد با
خاطیان ماجرای گردشگر خارجی در شمال کشور
را تشریح کرد و گفت :امنیت داخلی کشور برای
گردشگران مطلوب است .مونسان به تسنیم گفت:
از این اتفاق بسیار متاسف هستیم و برای دلجویی
از گردشگر مذکور اقدام کردهایم ،ضمن این که
بالفاصله نیروی انتظامی واکنش الزم را نشان داد
و افراد خاطی را دستگیر کرد و به مراجع قضایی
تحویل داد .در صورت تکرار چنین وقایعی بهطور
قطع به شدت برخورد میکنیم .مونسان ادامه داد:
از رخ دادن حتی یک فقره آن نیز متاسفیم و همین
یک فقره نیز غیرقابل بخشش است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

ردپای اعتیاد در سن 15سالگی
سخنگو و معاون پیشگیری ،فرهنگی و درمان
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :ردپای اعتیاد
به سن  ۱۵سالگی رسیده است ولی این که ما
بگوییم سن مصرف مــواد مخدر کاهش یافته
است ،درست نیست .این که یک بچه سیگار می
کشد بعد بگوییم سن اعتیاد کاهش یافته درست
نیست .ســردار سعید منتظرالمهدی به فارس
گفت :ما نباید کتمان کنیم و البته حق نداریم
میزان استرس جامعه را افزایش دهیم .هم اکنون
حــدود  97درصــد دانــش آمــوزان سمت اعتیاد
نرفته اند و  2.1درصد دانشآموزان متاسفانه
ارتباطی با مواد مخدر دارند نه این که معتاد و
مصرف کننده حرفه ای مــواد مخدر به صورت
مــداوم باشند ولی یک نفر هم بــرای مــدارس و
اعتیاد زیاد است.

