
اعالم زمان شروع پیش  ثبت نام های 
نوروزی عتبات عالیات

سرپرست اداره کل عتبات س��ازمان حج و زیارت 
تاری��خ پیش ثبت نام های عتبات نوروزی و نحوه حضور 

و قرعه کشی متقاضیان را اعالم کرد.
مرتضی آقایی درباره برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای نام نویسی س��فر زائران به عتبات عالیات در ایام 
نوروز 98 اظهار کرد: سازمان حج و زیارت در راستای 
ایجاد رفاه و س��هولت بیش��تر و به منظور پیش��گیری 
از ازدحام عالقمندان تش��رف به س��فر زیارتی عتبات 
مقدسه در دفاتر خدمات زیارتی، اقدام به ایجاد سامانه 

پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات کرده است.
وی افزود: متقاضیانی که قصد تشرف به عتبات عالیات 
در دوره آتی از تاریخ 24 اسفندماه تا 8 فروردین ماه سال 
98 را دارن��د باید با رعایت موارد مربوط به نام نویس��ی و 
تکمیل فرم مربوط در سایت atabat.haj.ir برای خود و 

همراهانشان پیش ثبت نام کنند.
سرپرس��ت اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت 
تصریح کرد: شروع پیش ثبت نام از ساعت 9 صبح روز 
ش��نبه 6 بهمن ماه امسال خواهد بود که پایان آن نیز 

دوازدهم بهمن ماه پیش بینی شده است.
به گفت��ه آقایی، زمان اعالم نتایج قرعه کش��ی نیز 
بعد از پیش ثبت نام ها متعاقباً اعالم خواهد شد و نتایج 

به  روی سایت پیش ثبت نام قابل رؤیت خواهد بود.
وی افزود: متقاضیان عزیز حتماً به اطالعیه مربوطه 
درخص��وص مراحل کامل پیش ثبت نام و نحوه آن دقت 

الزم را داشته باشند.
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اخ��ذ ع��وارض از  يتخــــت رانندگان��ی که به پا
صورت غیرمجاز درمحدوده زوج یا فرد 
ت��ردد می کنند مس��اله ای اس��ت که 
اعت��راض برخ��ی ش��هروندان را در بر 
داش��ته اس��ت؛ این مس��أله علی رغم 
مخالف��ت فرمانداری تهران، بی س��ر و 

صدا در حال اجراست.
س��رهنگ محمد ترحم��ی رئیس 
ناج��ا  راه��ور  پلی��س  حقوق��ی  اداره 
از  برخ��ی  نارضایت��ی  درخص��وص 
ش��هروندان مبن��ی بر اعم��ال عوارض 
عالوه برجریم��ه ورود به محدوده زوج 
و فرد و پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا 
اخذ ع��وارض از رانن��دگان در صورت 
تردد غیر مجازبه محدوده طرح زوج و 
فرد قانونی است یا خیر؛ اظهار داشت: 
براس��اس بند یك صورتجلس��ه شماره 
48 شورای حمل ونقل ترافیك مورخه 
96/10/2 مقرر ش��ده است در راستای 
مدیریت ترافیك و در اجرای ماده 18 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از 
ابتدای س��ال جاری ورود یا تردد همه 
وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه 
مج��از از س��اعت 6:30 صبح تا 19 در 
محدوده ط��رح ترافیك ممنوع ش��ده 
و در ص��ورت تردد غیرمجاز مش��مول 

پرداخت جریمه شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس صورتجلسه 
مذک��ور پرداخت عوارض تنها مش��مول 
محدوده ط��رح ترافیك اس��ت نه طرح 

زوج و فرد. سرهنگ ترحمی درخصوص 
ای��رادات اجرای این ط��رح گفت: فقدان 
مبنای حقوق��ی برای دریافت عوارض در 
مح��دوده زوج و فرد و ایج��اد نارضایتی 
عموم��ی در بی��ن ش��هروندان به علت 
تحمیل هزینه های اضافی و غیرمنطبق 
با حقوق مکتسبه رانندگان در استفاده از 

خودروهای شخصی اولین ایراد است.
وی افزود: محدود کردن بهره مندی 
م��ردم از خ��ودروی ش��خصی علی رغم 
پرداخت عوارض خودرو توس��ط مالکان 
وس��ایل نقلی��ه به ص��ورت س��الیانه به 
شهرداری، ایراد دوم و عدم انطباق تعدد 
جریمه یا ارتکاب یك تخلف )هم از طریق 
اعمال قانون توسط پلیس و هم از طریق 
پرداخت عوارض به حس��اب شهرداری( 

ایراد بعدی به این طرح است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا، عدم س��ازوکار مناسب و 
پیش بین��ی توس��عه حمل ونقل عمومی 
جهت دسترس��ی مردم و کاهش زمینه 
استفاده شهروندان از خودروهای شخصی 
برابر ماده 7 قانون هوای پاك و آیین نامه 
اجرای��ی  آن و همچنی��ن عدم توس��عه 
حمل ونقل عمومی و جایگزینی تاکسی ها 
و اتوبوس های فرسوده را از دیگر ایرادات 
وارده ب��ه طرح ف��وق عنوان ک��رد. وی 
خاطرنش��ان کرد: بهتر اس��ت شهرداری 
پیرام��ون ملغی کردن اخذ ع��وارض در 
طرح زوج و فرد به طریق قانونی اقدامات 
بایسته و شایسته را انجام دهد؛ پلیس هم 

از مجاری قانونی اقدام کرده است.
گفتنی است که پیش از این، سردار 
محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور 
پایتخ��ت در حاش��یه رزمای��ش طرح 
زمستانی پایتخت )29 آذر( در بوستان 
والیت در پاسخ به پرسشی درباره اخذ 
ع��وارض در محدوده ط��رح ترافیك و 
زوج و ف��رد در کن��ار دریافت جریمه، 
اظهار داشت: امس��ال برای اولین بار و 
در محدوده طرح ترافیك مقرر ش��د تا 
خودروهایی که به شکل غیرمجاز وارد 
محدوده طرح ترافیك شوند، عالوه بر 

جریمه، عوارض را نیز پرداخت کنند.
وی گف��ت: تاکی��د می کن��م ک��ه 
ای��ن پرداخت ع��وارض تنه��ا مربوط 
ب��ه محدوده طرح ترافیك اس��ت و در 

محدوده زوج و فرد اجرا نمی شود.
گفتنی اس��ت هدف اصلی از طرح 
ترافی��ك زوج و ف��رد کاهش آلودگی و 
کاهش ترافیك در مناطق مرکزی و پر 
رفت و آمد در س��طح شهرتهران است. 
چرا س��اکنین محدوده زوج و فرد و یا 
کال رانندگان��ی که قصد خروج از طرح 
زوج و فرد را دارند باید عوارض بپردازند 
و جریمه ش��وند براساس چه منطقی؟ 
اگر کس��ی داخل طرح ش��ود و پس از 
مدتی خارج ش��ود سیستم مدت زمان 
حض��ور در طرح را محاس��به و عوارض 
اخذ می ش��ود ولی خودرویی که از قبل 
در ط��رح بوده و قص��د خروج دارد چرا 
فارس باید عوارض پرداخت کند؟ 
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مـورخ97/10/19درآنروزنامـه،لطفا
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مصاديقفرهنگیبادگیراقداماتیبه

شرحزيرانجامدادهاست:
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بادگیردركاخگلسـتاننیزدرسال
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يونسکواقدامنکردهاست."
علیرضابای-مديركل
روابطعمومیواطالعرسانی

اولی��ن نکته در جوابیه مس��ئوالن 
می��راث فرهنگ��ی بی دقت��ی در تاریخ 
انتشار گزارش است. یعنی گزارش روز 

18 دی را نوزدهم تلقی کرده اند. 
نکت��ه بعدی آنکه حض��رات بدون 
هیچگون��ه دلیل موجه��ی کل گزارش 
را زیر س��وال ب��رده و در ی��ك جمله 

ابتدای��ی آورده اند »مطال��ب مطروحه 
فاقد صحت اس��ت و مطابق بر قوانین، 
ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های 

یونسکو نیست«
در ادام��ه ه��م با اش��اره ب��ه ثبت 
جهانی، ش��هر یزد، کاخ گلستان و باغ 
دولت آب��اد ی��زد، آنها را مص��داق ثبت 

جهانی »بادگیر« دانسته اند.
خوب است مس��ئوالن در جوابیه 

بعدی به این سواالت پاسخ دهند:
1- ش��هر یزد در تاریخ یکش��نبه 
هجده��م تیرماه، در چه��ل و یکمین 
جلس��ه کمیته میراث جهانی یونسکو 
که در ش��هر کراکوف لهس��تان برگزار 
شد، در فهرست میراث جهانی پذیرفته 
شد. آیا ثبت یك ش��هر به منزله ثبت 

یك فناوری معماری تلقی می شود؟
2- کاخ گلس��تان )مجموع��ه کاخ 
شامل 8 س��اختمان و باغ( دوم تیرماه 
92 در سی  و هفتمین اجالس ساالنه ی 
کمیته ی می��راث جهانی یونس��کو در 
کامبوج در فهرس��ت میراث جهانی به 
ثبت رس��ید. که عمارت بادگیر یکی از 
س��اختمان های آن محسوب می شود. 
آی��ا ثبت یك مجموع��ه کاخ به معنی 

ثبت »بادگیر« است.
3- ب��اغ ایران��ی )ک��ه به س��اختار 
و طراح��ی منحص��ر به فرد آن اش��اره 
دارد( ش��امل باغ های ایرانی پاسارگاد، 
ارم، چهل س��تون، فین، عباس آباد، باغ 
شازده، دولت آباد، پهلوان پور، اکبریه در 
تیرماه سال 90 در جریان سی وپنجمین 
اجالس کمیته میراث جهانی یونس��کو 
در پاریس به عن��وان میراث جهانی به 
ثبت رسیدند. آیا یك سازه معماری در 
یکی از 9 باغ ثبت ش��ده به معنای ثبت 

جهانی بادگیر است؟!
4- نماینده مردم اردکان در مجلس 
در جلسه ای با مسئوالن میراث فرهنگی 
اس��تان یزد با اشاره به سابقه کهن یزد 

در ساخت س��ازه هایی منطبق بر اقلیم 
ی��زد اظهار داش��ت: در حالی که منظر 
بس��یاری از شهرهای کویری کشورمان 
به ویژه اس��تان یزد ب��ا بادگیر تزئین و 
شناخته می شود، نباید اجازه دهیم این 
عنص��ر تاریخی و هویت��ی ایرانی به نام 

کشورهای دیگر مصادره شود.
محمدرض��ا تابش با انتق��اد از تعلل 
و برخی سیاس��ی کاری ها در زمینه ثبت 
جهانی فن��اوری بادگیر گفت: با توجه به 
ثبت جهانی ش��هر تاریخی ی��زد و تعدد 
بادگیرهای ش��اخص در بناهای تاریخی، 
از ای��ن ظرفی��ت برای اجم��اع و حمایت 
بین المللی ثبت جهانی بادگیر به نام ایران 
و جلوگیری از هرگونه تعرض به ارزش های 
تاریخی و فرهنگی و ملی اس��تفاده شود. 
)خبرگزاری مهر/ 8 آبان 1396 - 20:13(

5-آقای��ان به ظاهر مس��ئول! اگر 
هیچ کش��وری تاکنون اق��دام به ثبت 
»مصادی��ق« بادگیرها نکرده، توجیهی 
ب��رای فراموش��ی وع��ده اولوی��ت اول 
س��ازمان در س��ال 92 و نگرانی بابت 
ثبت »فناوری« بادگیر توسط کشوری 

مثل امارات نیست!
اگ��ر ثبت جهانی گلس��تان، یزد و 
دولت آب��اد به منزله ی ثب��ت »بادگیر« 
بود، پس چرا وقتی اماراتی ها 6 س��ال 
قب��ل از »بادگی��ر« به عن��وان تندیس 
مس��ابقه معم��اری اس��تفاده کردن��د، 
ش��کایتی به یونس��کو نبردید؟ یا چرا 
همی��ن امس��ال ب��ه خاطر اس��تفاده 
غیرمجاز از »بادگیر« به عنوان یکی از 
نمادهای کش��ور میزبان جام ملت های 

آسیا اعتراضی نکردید؟
راس��تی، اگر ثبت ی��ك مجموعه 
تاریخ��ی متضمن ثبت ی��ك بخش از 
آن نیز می شد، پس وقتی کاخ گلستان 
در سال 1334، باغ دولت آباد در سال 
1346 و شهر یزد در سال 1384ثبت 
ملی ش��د چرا در تاری��خ 4 بهمن 91 
»فن آوری ساخت بادگیر در ایران«  به 

شماره ثبت 1051 ثبت ملی شد؟!
آقایان! ما، خودتان و مردم را گول 
نزنی��د. تعلل و کوتاهی ه��ای مدریتی 
در دوره سراس��ر »تدبیر« را نمی شود 
ب��ا جوابیه چندخطی کل��ی و گنگ از 
حافظ��ه تاریخی پاك کرد. به جای آن 
سعی کنید برای از کف ندادن »میراث 
فرهنگی« به ق��در توان و وجدان خود 

بکوشید.

امامصادقعلیهالسالم:
 هرکس نماز را سبك بشمارد

بشفاعت ما دست نخواهد یافت.
كافی)ط-االسالمیه(ج3

رئیسانجمنداروسازانتهرانمطرحكرد؛
یال« دارد نه »ارز« و مشکل »ر صنعت دار

رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره  نـه خا و ر ا به اختصاص 500 میلیون یورو اعتبار از د
مح��ل صندوق توس��عه ملی برای صنع��ت دارو و تجهیزات 

پزشکی، گفت: نگران مسیر توزیع این اعتبار هستیم.
سیدحمید خوئی اظهار داشت: گرچه تاکنون معادل 
ریالی 260 میلیون یورو از این اعتبار توزیع ش��ده است، 
اما هنوز تغییر چش��مگیری در وضعیت داروسازی حاصل 

نش��ده اس��ت. وی افزود: ما نگران هس��تیم که این منابع 
صرف تامین بدهی های طرح تحول سالمت شود. در واقع، 

به نام دارو، به کام هزینه های درمانی هزینه شود.
خوئی تاکید کرد: از مس��ئوالن امر درخواس��ت داریم 
چاره اندیش��ی کنن��د تا این منابع در جایی غی��ر از دارو و 
تجهیزات پزش��کی هزینه نش��ود. وی با اشاره به وضعیت 
بحران��ی داروخانه ها در تامین نقدینگ��ی برای خرید دارو، 
گفت: در حال حاضر داروخانه ها مش��کل نقدینگی دارند. 
زیرا، از یك طرف باید چك های خودشان را پاس کنند و از 
مهر سوی دیگر، خریدهای خود را نقدی انجام دهند. 

همزمانباايامفاطمیه
»کشتی پهلوگرفته« به چاپ 59 رسید

انتش��ارات کتاب نیس��تان چاپ پنجاه و نهم »کش��تی  مـهربان پهلو گرفته« اثر س��ید مهدی شجاعی را همزمان با ایام يـار
فاطمیه منتشر کرد.

"کش��تی پهلوگرفته"، پرفروش ترین اثر سیدمهدی شجاعی و هم چنین 
پرتیراژترین کتاب ادبیات داستانی ایران - طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، بیش از ششصدهزار نسخه - است.
این کتاب، ضمن مروری بر نقاط عطف حیات حضرت فاطمه زهرا)س(، 
روایت مصائب زندگی ایش��ان از زبان اطرافیانش��ان و نیز ش��خص خودشان 
اس��ت. در واقع می توان گفت این کتاب مرثیه ای اس��ت منثور از زبان و دل 

صاحبان عزای فاطمی.
کت��اب از 14 فصل تش��کیل یافت��ه و راوی اول ش��خص در هر کدام از 

فصول، یکی از وابستگان حضرت فاطمه)س( هستند.
چ��اپ پنجاه و نهم این کتاب در 160 صفحه به قیمت 13 هزار و 500 

تومان منتشر شده است.

معاونحمايتخانوادهكمیتهامداداعالمكرد
رایزنی برای افزایش بودجه مستمری مددجویان

معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام  مـي گروهزيستبوم خمینی)ره( از رایزنی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای حــــا
افزایش بودجه حمایتی و مستمری مددجویان این نهاد در سال آینده خبر داد.

فاطم��ه رهبر درم��ورد اعتبارات حمایتی کمیته ام��داد گفت: به منظور 
افزای��ش اعتبار مربوط به حمایت از مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد 
در بخش ه��ای مختلف، مذاکراتی با هیات رئیس��ه مجل��س، نوبخت رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی مجلس انجام شده است 

که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.
وی گفت: در الیحه بودجه قرار ش��ده حقوق و دستمزد سال آینده 20 
درص��د افزایش پیدا کند و ما نیز درخواس��ت می کنیم که این افزایش برای 

مددجویان امداد نیز در نظر گرفته شود.
رهبر گفت: براساس این اعتبار مستمری مددجویان فقط 12 درصد افزایش 
می یابد در حالی که ما می خواهیم افزایش مستمری مددجویان ما نیز 20 درصد 

رشد کند و در همین راستا درخواست افزایش اعتبارات را داشته ایم.

جوابیهسازمانمیراثفرهنگیبهسیاستروز
درخصوصگزارشبادگیرهاوپاسخبهجوابیهاشتباهیاينسازمان

نه خودتان را گول بزنید 
نه مردم را!

شهرداریبیسروصداچهمیكند

اخذ عوارض زوج  و فرد با چه مبنایی؟


