
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اعالم کرد
 آغاز به کار موکب های اربعین

در مناطق سیل زده
رئیس س��تاد بازس��ازی عتب��ات عالی��ات از آغاز 
خدمات دهی موکب های اربعینی در مناطق س��یل زده 

خوزستان و لرستان خبر داد.
حس��ن پالرک گف��ت: درپی صدور بیانیه س��ردار 
سلیمانی برای گس��یل موکب های اربعینی به مناطق 
س��یل زده لرس��تان و خوزس��تان، هم اکن��ون تعدادی 
از ای��ن موکب ه��ا در مناطق تعیین ش��ده مس��تقر و 
خدمات دهی خ��ود را آغاز کرده و تع��داد دیگری نیز 
در حال اعزام هس��تند. وی با بیان اینکه تجربه و نیت 
خالصان��ه خادمان و مدیران موکب ها پش��توانه خوبی 
برای بهره گیری از این ظرفیت در شرایط بحرانی است 
اظهار داش��ت: از آنجا که این مأموریت درپی ش��رایط 
اضطراری و غیرقابل پیش بینی شده به موکب ها سپرده 

شده است، نیازمند پشتیبانی مردمی هستیم.
پالرک با بی��ان اینکه هموطنان عزی��ز می توانند با 
ش��ماره گیری کد )#۲۳۳*( و گزینه اربعین کمک های 
خود را به موکب های مستقر در مناطق سیل زده اهدا کنند 
افزود: این موکب ها یک ماه در مناطق سیل زده خوزستان 

و لرستان به هموطنان سیل زده خدمات خواهند داد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: 
اگرچه از روزهای آغازین بحران سیل، هموطنان عزیز 
اقدام به ارسال کمک ها به مناطق سیل زده کرده اند اما 
ب��ه اذعان مس��ئوالن از روز جمعه و درپی صدور بیانیه 
س��ردار س��لیمانی، ش��اهد موج جدیدی از کمک های 
مردمی هس��تیم. وی یادآور ش��د: پس از زلزله ویرانگر 
س��ال ۹۶ کرمانش��اه نیز موکب های اربعین در مناطق 
زلزل��ه زده مس��تقر و با طبخ غذای گ��رم و توزیع میان 

وعده به هموطنان خدمات ارائه کردند.
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دادستان کل کشور  ن ا از میـــــز بخش��ی  گفت: 
آس��یب هایی که از طریق سیل به مردم 
عزیز کشور و زیرساخت ها وارد شد ناشی 
از س��وءمدیریت و ع��دم توجه به اصولی 

است که باید رعایت می کردیم.
والمس��لمین  حجت االس��الم 
محمدجعفر منتظری در دیدار نوروزی 
ب��ا قض��ات و کارکنان دادس��تانی کل 
با تبریک فرارس��یدن س��ال جدید به 
ملزوم��ات ایج��اد تحول در دس��تگاه 
قضایی براساس بیانیه گام دوم انقالب و 
متن حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، 
اش��اره کرد و گفت: از دادس��تانی کل 
کشور این انتظار می رود که اقداماتش 
مطابق با برنامه ریزی های تعیین و ابالغ 
شده پیش رود و کارکنان و قضات این 
نه��اد مه��م در جهت تحول��ی که باید 

اتفاق بیافتد، حرکت کنند.
وی با اشاره به نزول برکات الهی از 
آسمان در طول ایام قبل و پس از نوروز 
و ب��ا ابراز تاس��ف از برخی گرفتاری ها و 
مش��کالت که به دلیل س��وءمدیریت ها 
و ضعف ه��ا در مدیریت ش��هری برخی 
استان ها ایجاد ش��د، برای درگذشتگان 
ح��وادث اخی��ر غف��ران اله��ی و برای 
خانواده های جانباختگان صبر و شکیبایی 

را از درگاه خداوند مسئلت کرد.
دادس��تان کل کش��ور با اشاره به 
خس��ارات وارد ش��ده به برخی مناطق 
کش��ور به عل��ت وقوع این س��یالب ها 
گفت: س��یالب های اخیر آس��یب های 
مال��ی و جان��ی فراوانی درپی داش��ته 
اس��ت که البت��ه موارد مال��ی آن قابل 
جبران اس��ت و امیدواریم مسئولین و 
دس��ت اندرکاران در جهت جبران این 

خسارات، گام های الزم را بردارند.
وی تصری��ح ک��رد: اعتق��اد ما بر 
این اس��ت که حوادثی همچون س��یل 
و زلزله ناگهان��ی رخ می دهد و جبران 
خس��ارت آن ه��ا نیازمند زمان اس��ت، 
البته مس��ئولین با س��عه صدر، تامل و 
متناس��ب با امکانات موجود در جهت 
احقاق حقوق خس��ارت دیدگان تالش 

کرده و زحمات زیادی کشیده اند.

حجت االسالم والمسلمین منتظری 
خاطرنشان کرد: نیرو های مسلح به فرمان 
فرماندهی معظم کل قوا به صورت جدی 
به رفع مشکالت سیل زدگان ورود پیدا 
کرده و موجب کاهش آالم مردم شدند و 
تمام تالش خود را در استان های درگیر 
حادثه به کار بردند که الزم است به سهم 
خود از زحمات این افراد و همه مدیران 
و مسئولینی که مسئولیت مستقیم در 
کاهش خس��ارات این حوادث داشته اند 
تشکر کنم و قطعا مردم نیز قدردان این 

زحمات خواهند بود.
دادس��تان کل کش��ور بر ضرورت 
همکاری مدعی العموم با سایر دستگاه ها 
تاکی��د ک��رد و گف��ت: در ای��ن ایام به 
دادس��تان های اس��تانی و شهرس��تانی 
تاکید ش��د در مورد آنچه که مربوط به 
وظایفشان است در صحنه حاضر باشند 
و به عزیزانی که در این حوادث آس��یب 
دیده اند کمک کنند و همکاری الزم را با 
دیگر دستگاه های ذی ربط داشته باشند 
که در اینجا از زحمات دادس��تان ها نیز 

تقدیر و تشکر می کنم.
حجت االسالم والمسلمین منتظری 
بیان کرد: متاسفانه باید گفت: بخشی از 
آسیب هایی که از طریق سیل به مردم 
عزیز و زیرس��اخت های کشور وارد شد 
ناشی از س��وءمدیریت و عدم توجه به 

اصول های مدیریت بحران بوده است.
وی با اشاره به فرمایشات و تاکیدات 
مقام معظم رهبری و مس��ئوالن عالی 
رتبه دستگاه قضایی درباره لزوم حفظ 
منابع طبیعی و جلوگیری از س��اخت 
و س��از های غیرمج��از در حریم منابع 
ملی گفت: متاس��فانه در سالیان اخیر 
تعدادی از افراد سودجو و منفعت طلب 

در حری��م رودخانه ها س��اخت و س��از 
کرده اند این در حالی اس��ت که ادارات 
مناب��ع طبیع��ی و دیگر س��ازمان های 
متولی نباید اج��ازه چنین اقداماتی را 

به این سودجویان دهند.
حجت االسالم والمسلمین منتظری 
تج��اوز به بس��تر و حری��م رودخانه ها، 
الیروبی نکردن رودخانه ها و مسیل ها و 
عدم رعایت اصول شهرسازی را از جمله 
عوامل موث��ر در بروز س��یل های اخیر 
دانس��ت. وی به وقوع س��یالب در شهر 
شیراز و علل وقوع آن اشاره کرد و گفت: 
یکی از علل اصلی این سیالب که منجر 
به خس��ارات جانی و مالی زیاد ش��د را 
تغییر مسیر رودخانه به جاده و خیابان 
عنوان کرد و گفت: اگر مدت زیادی در 
یک منطقه ب��اران نبارید به معنای آن 
نیست که دیگر نخواهد آمد، در روز های 
اخیر دیدیم سیل در رودخانه قم جاری 
ش��د در حالی که چندین س��ال بود در 
این رودخانه سیلی نیامده بود؛ بنابراین 
باید هوشیار باشیم و نباید هر مکانی را 

به فضای سبز تبدیل کنیم!
دادستان کل کشور در ادامه عنوان 
ک��رد: ح��وادث تلخی ک��ه در روز های 
اخیر رخ داد برای مس��ئوالن و مدیران 
هشداری اس��ت که به هیچ وجه اجازه 
ندهند در حریم رودخانه ها و مسیل ها 
س��اخت و ساز انجام ش��ود. وی افزود: 
متاسفانه سطح خسارات وارده به مردم 
و کشور زیاد است و طبیعتا دولت هم 
ب��ا محدودیت منابعی ک��ه دارد بدون 
کمک مردم نمی تواند جبران خسارت 
کند. البته مردم عزیز هم مانند گذشته 
هم به میدان آمدند و در حد توان خود 

به دولت و سیل زدگان کمک کردند.

گروه زيست بوم   ن مــــا د تش��ییع يا آیی��ن 
پیکر زنده یاد جمش��ید مشایخی بازیگر 
پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون روز 
گذشته با حضور خیل جمعیت مردم و 

هنرمندان در تاالر وحدت برگزار شد.
پس از قرائت قرآن در ابتدای مراسم، 
عباس س��جادی مجری مراسم با قطعه 
شعری درگذشت کمال الملک سینمای 

ایران را به جامعه هنری تسلیت گفت.
قرار بود اولین سخنران این مراسم 
وزیر ارش��اد باش��د که در مراس��م نیز 
حضور داش��ت اما به جه��ت بارندگی 
و ش��رایط نامس��اعد ه��وا اعالم ش��د 
س��یدعباس صالحی ب��رای جلوگیری 
از طوالنی ت��ر ش��دن مراس��م و معطل 
نماندن مردم زیر باران، تصمیم به لغو 

سخنرانی خود گرفته است.
در بخشی از مراسم، علی نصیریان 
بازیگ��ر پیشکس��وت س��ینما، تئاتر و 
تلویزیون س��خنران بعدی این مراسم 
بود که در س��خنانی گفت: پیش از هر 
چیز از مردم قدرشناس برای حضور در 

این مراسم تشکر می کنم.
این بازیگر پیشکس��وت در ادامه و 
در حالی که از شدت گریه منقلب شده 
بود، خطاب به پیکر جمشید مشایخی 
گفت: به آقای مش��ایخی در درگذشت 
آقای رشیدی گفتم که انتظار نداشتم 
بیایم اینجا برای این مراسم؛ من انتظار 
داش��تم با تو، انتظامی و رشیدی روی 
صحنه برویم و نمایش اجرا کنیم. این 
روزها حال خوش��ی ندارم، همسرم را 
از دس��ت دادم و بعد رشیدی، انتظامی 
و حاال مش��ایخی که این ها ضربه های 

بزرگی بر پیکر من بود.
وی ادامه داد: ما تئاتر را در کشور 
راه انداختیم و با مش��ایخی در س��ال 
1۳۳۶ آش��نا ش��دم، ای��ن هنرمند در 
چند دوره رش��د ک��رد. اول دوره تئاتر 
تلویزیون��ی در تلویزیون خصوصی بود 
و همه هنرمندان قدیمی با هم ش��روع 
به کار کردند و مشایخی در آن دوران 
بسیار خوش درخش��ید. دوران بعدی 
تئاتر سنگلج بود و دوران بعدی سینما 
و تلویزیون بود که آثار بسیار خوبی را 
ارائه کرد، ای��ن هنرمند در هر دوره ای 
درخش��ید و پخته تر شد. مشایخی در 
فیلم »گاو« بس��یار خوش درخش��ید 
هرچند نقش کوچکی داش��ت و چقدر 

زیبا و ظریف این نقش را اجرا کرد.

مش��ایخی  اف��زود:  نصیری��ان 
کمال المل��ک را زنده ک��رد و به تصویر 
کش��ید. او یکی از 5 س��تون هنرهای 
نمایش��ی ای��ران ب��ود و با رفت��ن این 
هنرمندان، این هنر سس��ت می ش��ود، 
اگرچه بس��یاری هنرمندان با استعداد 
و خالق داریم اما کسی جای جمشید 

مشایخی را نمی گیرد.
ای��ن بازیگر پیشکس��وت در پایان 
تأکید کرد: مش��ایخی علم عش��ق را از 
دفتر نیاموخت بلکه خودجوش به آنچه 

می خواست رسید.
شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه 
تئاتر، ایرج راد رئیس هیأت مدیره خانه 
تئاتر، منوچهر شاهس��واری مدیرعامل 
خانه س��ینما، محمدرضا جعفری جلوه 
مدی��ر ش��بکه دو س��یما و حمیدرضا 
نوربخش مدیرعامل خانه موس��یقی از 

دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
در ادامه مراس��م س��ام مش��ایخی 
فرزن��د زنده ی��اد جمش��ید مش��ایخی 
در س��خنانی گفت: دوس��ت داشتم از 
م��ردم مهربان که ق��در هنر و هنرمند 
را می دانند تش��کر کنم، بی شک پدرم 
خیل��ی خوش��حال اس��ت که ش��کوه 
حض��ور م��ردم را می بین��د. وی افزود: 
پدر همیش��ه می گفت ک��ه خاک پای 
مردم اس��ت، هرچن��د خیلی ها به این 
ح��رف وی ای��راد می گرفتن��د. خیلی 
دوست دارند بگویند جمشید مشایخی 
کمال الملک س��ینمای ایران است، اما 

جمشید مش��ایخی، جمشید مشایخی 
س��ینمای ایران اس��ت، م��ا در عرصه 

نقاشی کمال الملک داشتیم.
این مراس��م با برگزاری نماز میت 
بر پیکر جمش��ید مش��ایخی به امامت 
به  دعایی  س��یدمحمود  حجت االسالم 
پایان رس��ید و پیکر زنده یاد مشایخی 
جه��ت تدفین ب��ه قطع��ه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( منتقل شد.
هنرمندانی همچون علی نصیریان، 
قطب الدین صادقی، لیال حاتمی، اصغر 
همت، عل��ی دهکردی، ن��ادر طریقت، 
فرشته طائرپور، ایرج راد، حسن فتحی، 
داری��وش فرهن��گ، الل��ه اس��کندری، 
رض��ا بنفش��ه خواه، داریوش اس��دزاده، 
به��زاد فراهانی،  ابوالفض��ل پورع��رب، 
همایون اسعدیان، اکبر زنجانپور، منیژه 
محامدی، س��یاورش طهمورث، سعید 
داخ، امیریل ارجمند، جمشید گرگین، 
پروی��ز پورحس��ینی، ک��وروش زارعی، 
هادی مرزبان، شهرام کرمی، اسماعیل 
خلج، محرم زینال زاده، مهدی شفیعی، 
حس��ن پورش��یرازی، پرس��تو صالحی، 
محمد حاتمی، محمد ش��یری، حبیب 
رضایی و... برای بدرقه جمشید مشایخی 

در این مراسم حضور داشتند.
گفتنی است مراسم ترحیم زنده یاد 
مشایخی روز سه شنبه ۲0 فروردین ماه 
س��اعت 1۶ تا 17:۳0 در مسجد جامع 
ش��هرک غرب، واقع در میدان صنعت، 

خیابان فرحزادی برگزار خواهد شد.

امام صادق علیه السالم:
از نگاه ]ناپاک[ بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در 

دل می کارد و  همین برای فتنه  صاحب آن دل بس است.
تحف  العقول ص 305

مراسم سالگرد شهادت مرتضی آوینی 
پا می شود بر

بیس��ت و شش��مین س��الگرد  س نــــو ش��هادت س��یدمرتضی آوینی فا
نویسنده و مستندساز برگزار می شود.

مراسم بیست و ششمین سالگرد شهادت شهید 
س��یدمرتضی آوینی نویسنده و مستندساز با عنوان 
»راه آسمان« روز سه شنبه ۲0 فروردین ماه از ساعت 
17 عصر در محل بنی��اد فرهنگی روایت فتح واقع 
در میدان فردوس��ی، ابتدای خیابان س��پهبد قرنی، 
روبه روی پمپ بنزین با حضور جمعی از مس��ئوالن 
کشوری و لش��کری، هنرمندان و عالقه مندان سید 

شهیدان اهل قلم برگزار می شود.
ش��هید آوینی فروردین ماه 7۲ در منطقه فکه در 
حال بررسی لوکیشن فیلم مستند »شهری در آسمان« 
به همراه محمدسعید یزدان پرست بر اثر اصابت ترکش 

مین باقی مانده از جنگ به شهادت رسید.

 »عطسه« مهران مدیری از امشب
یون می آید به تلویز

س��ریال 10 قسمتی »عطسه«  جـادو به کارگردانی مهران مدیری از جعبـه 
امشب ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

سریال »شش قهرمان و نصفی« حسین قناعت 
به پایان راه رس��ید و سریال »عطسه« که قرار بود 
در ایام نوروز از ش��بکه پنج پخش ش��ود از فردا به 

جای »شش قهرمان و نصفی« روی آنتن می رود.
مه��ران مدیری، س��یامک انصاری، س��یدجواد 
رضویان، مهران غفوریان، س��روش جمشیدی، سپند 
امیرس��لیمانی، محمدرضا هدایتی، شبنم فرشادجو، 
س��اعد هدایتی، رامین ناصرنصی��ر، علی اوجی، الیکا 
عبدالرزاقی، نیما فالح، سحر ولدبیگی، زنده یاد عارف 

لرستانی و... از جمله بازیگران این سریال هستند.
این سریال که در سال ۹4 تولید شده شامل آیتم های 

مختلف طنز که دارای موضوعات اجتماعی است.

ینه ویزا  سفر به عتبات با حذف هز
ارزان شد

از  یک��ی  ب��ه عتب��ات  س��فر  عشق آرزوهای عاشقان اهل بیت)ع( مسـیر 
اس��ت که سال گذش��ته با توجه به نوسانات ارزی و 
افزای��ش هزینه س��فر به عتبات، برای بس��یاری از 

مشتاقان این سفر معنوی دست نیافتنی شد.
اما اواخر س��ال گذشته پس از سفر روحانی به 
ع��راق و تصمیم های جدید مبن��ی بر حذف هزینه 
ویزای عراق، بس��یاری از عاشقان حسینی به سفر 
به عتبات امیدوار شدند چراکه با حذف هزینه ویزا 

هزینه سفر به عتبات نیز کاهش می یافت.
با پیگیری های وزارت امور خارجه و سفارتخانه 
کشورمان صدور ویزای عراق از این پس برای زائران 

و  مسافران ایرانی رایگان صادر می شود.
این امر در حالی است که پیش از این با وجود 
تمای��ل مقامات کش��ورمان به لغ��و روادید، طرف 
عراقی از این امر استقبال نکردند؛ اما در سفر اخیر 
رئیس جمهور  به عراق پس از ابراز تمایل ایران برای 
حذف هزینه ویزا، مسئوالن عراقی نیز هزینه ویزای 

عراق برای ایرانیان را حذف کردند.
 هفته گذش��ته حذف هزینه ویزای عراق برای 
ایرانیان ابالغ و  اجرایی ش��د. همچنین مبلغ ویزای 
عراق ب��رای تمامی زائ��ران کاروان هایی که از 1۹ 
فروردین ماه به بعد برای سفر به عتبات اقدام کرده 
و هزین��ه ویزا را پرداخت ک��رده بودند، بازگردانده 
می شود. با حذف هزینه ویزای عراق، قیمت سفر به 
عتبات کاس��ته شد، یعنی هزینه 50 دالری ویزای 
ع��راق و ۲.۹ دالری ویزا و  س��یاحه عوامل به صفر 

رسیده  و حذف می شود. 

وش  توضیح هالل احمر درباره فر
چادرهای امدادی

درپ��ی آگه��ی فروش چ��ادر و  ی در پیگیــــر ام��دادی  اق��الم  برخ��ی 
س��ایت های فروش اینترنتی، روابط عمومی جمعیت 
هالل احم��ر با ارائه توضیحاتی به این موضوع واکنش 

نشان داد.
جمعی��ت هالل احمر ط��ی اطالعی��ه ای درباره 
فروش چادرهای امدادی توضیح داده اس��ت: ضمن 
تشکر از رسانه ها و شهروندان برای حساسیت نسبت 
به فروش چادرهای هالل احمر و برخی اقالم امدادی 
به اطالع می رساند جمعیت هالل احمر در بحران ها 
و ح��وادث این اقالم را براس��اس تع��داد خانوارهای 
آس��یب دیده به صورت رایگان توزیع می کند و این 
چادرها نیز همانند س��ایر اقالم امدادی و زیس��تی 

هالل احمر غیرقابل فروش است.
هالل احمر افزوده اس��ت: البته در برخی نقاط و 
شرایط خاص )مثل حوادث بزرگ نظیر زلزله کرمانشاه، 
بم و...( بنا به دالیل متعدد، عدم امنیت و هرج و مرج 
در منطقه و درخواست های فراوان ممکن است اینگونه 
اقالم بعضاً بیشتر از نیاز توزیع شود. در هر حال و به هر 
دلیلی ممکن است هموطنان دریافت کننده این اقالم 
نس��بت به فروش سهمیه خود اقدام کنند. این اتفاق 
اگر چه از نظر ما مطلوب نیس��ت، اما روش مشخصی 
ب��رای نظارت و کنترل آن نی��ز وجود ندارد. جمعیت 
هالل احمر امیدوار است هموطنان دریافت کننده اقالم 
طبق ش��رایط و دس��تورالعمل ها و رعایت مالحظات 
اخالق��ی اجتماع��ی از آنها برای خود و خانواده ش��ان 
اس��تفاده کنند یا در صورت عدم نیاز آنها را به رایگان 

در اختیار سایر خانواده های نیازمند قرار دهند. 

بعد از این باران...
رضا اسماعیلی 

دور باد از ما که از بوی بهاران بگذریم
از هراِس سیل، از لبخند باران بگذریم

در خزاِن خشکسالی، روز و شب منزل کنیم
از شکوِه سبزه و باغ و گلستان بگذریم

کاسه ما کوچک است و رحمتش بی انتهاست
دور باد از ما که از لطف فراوان بگذریم
سیل افتادست گر در شهر، یاران همتی
تا که از تلواسه ی سیل خروشان بگذریم
دست گر در دست هم با مهر بگذاریم ما
میهن خود را کنیم آباد و آسان بگذریم

مرهم این زخم ها، ای مهربانم! همدلی ست
با قراِر همدلی از خشم توفان بگذریم
انجمن گردیم در باد پریشانی به شوق

یار هم باشیم و از این فصل ویران بگذریم
بعد از این باران بیا با کارواِن نوبهار
با دعای سال نو، از زیر قرآن بگذریم

مژده فردای روشن می دهد این فصل نو
ای بهاِر جان بیا از زیر باران بگذریم...

ترنم احساس

وردین خ کرایه های تاکسی سال ۹۸ تا پایان فر تعیین تکلیف نر
مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی گفت: تا پایان فروردین ماه نرخ  جدید کرایه تاکسی ها تعیین تکلیف می شود.سـفر در شهر
علیرض��ا قنادان ب��ا بیان اینکه نرخ جدید کرایه تاکس��ی تا پای��ان فروردین ماه 
اجرایی می ش��ود، گفت: براساس پیشنهاد ش��هرداری و تصویب شورای شهر تهران، 
نرخ کرایه تاکس��ی در س��ال ۹8 به میزان تورم اعالمی در انتهای سال ۹7 از سوی 

بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
 مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی در ادامه افزود: با توجه به وضعیت خاص امسال 
و قیمت گذاری کرایه تاکس��ی ها که بازاری دو طرفه اس��ت، یعنی از یک سمت ما با 
رانندگان تاکسی روبه رو هستیم که از جنس مردم هستند و افزایش قیمت ها و هزینه 
س��فر بر زندگی آنها تأثیرگذار است و از سویی مس��افران و شهروندان. بنابراین باید 

قیمتی عادالنه برای هر دو سمت را تهیه کنیم.
قنادان ادامه داد: قیمت تمام ش��ده حمل ونقل افزایش پیدا کرده اما باید به این 
نکت��ه توجه کنیم ک��ه حمل ونقل یک جنبه تورمی اس��ت. بنابراین تصمیم گرفتیم 
افزایش نرخ کرایه تاکس��ی براساس میزان تورم اعالمی در انتهای سال ۹7 باشد که 

هنوز این میزان تورم به طور رسمی اعالم نشده است.
وی با تأکید بر اینکه نرخ کرایه ها در ش��ورای شهر تهران به تصویب رسیده است، 
گفت: تالش می کنیم تا پایان فروردین ماه کرایه تاکسی ها تعیین تکلیف شود و مقدمات 

کار که تغییر برچسب ها، اصالح قیمت ها در پایانه ها است نیز در دستور قرار گیرد.
وی در پاس��خ به پرسشی درخصوص اینکه در سال گذشته در نیمه دوم سال با 
افزایش قیمت ها در حوزه لوازم یدکی، الستیک و... روبه رو بودیم و هزینه رانندگان 
تاکس��ی افزایش پیدا ک��رد اما نرخ آنها خیر و پیش بینی برای ارس��ال الیحه جدید 
کرایه در صورت تکرار چنین وضعیتی وجود دارد، اظهار داش��ت: مدیریت ش��هر با 
نمایندگان رانندگان تاکسی در تماس است. سال گذشته در کنار بسته های حمایتی 
که به رانندگان تاکسی ارائه شد، الیحه ای برای تغییر کرایه ها به شورا ارسال کردیم 
ک��ه در صورت تصویب تنه��ا یک ماه کرایه ها تغییر می ک��رد بنابراین ترجیح دادیم 
نرخ های جدید در س��ال جدید اعمال ش��ود و اگر شرایط ویژه ای ایجاد شود، الیحه 

اصالحی به شورا ارسال خواهد شد.  مهر

بن کارت های دانشجویی نمایشگاه کتاب ۱۵۰ هزار تومانی شد
سخنگوی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت:  مـهربان بن کارتهای دانشجویی نمایشگاه کتاب 150 هزار تومانی شد.يـار 
ایوب دهقانکار درباره میزان بن کارت دانشجویی و طالب نمایشگاه کتاب اظهار 
داش��ت: 50 درصد به میزان مبلغ بن کارت طالب و دانش��جویان افزوده شده است. 
وی ادامه داد: سال گذشته میزان مبلغ بن کارتها 100 هزار تومانی بود اما امسال این 

میزان با 50 درصد افزایش روبه رو شده و به میزان 150 هزار تومان رسیده است.
به گفته س��خنگوی نمایش��گاه کتاب، میزان مش��ارکت در س��ال ج��اری برای 
بن کارتهای دانشجویی ۹0 به ۶0 خواهد بود) این میزان سال گذشته ۶0 به 40 بود(، 
در حقیقت دانشجویان و طالب ۹0 هزار تومان پرداخت می کنند و معاونت فرهنگی 

وزارت ارشاد نیز۶0 هزار تومان مشارکت خواهد داشت.
دهقانکار با اشاره به اینکه دانشجویان باید نزدیک ترین شعبه بانک شهر را برای 
دریافت بن کارت انتخاب کنند، تصریح کرد: س��قف رقم اعتباری این بن کارتها حدود 

1۲ میلیارد تومان خواهد بود.
وی در پاس��خ به این س��وال که سال گذش��ته مناطق محروم و کم برخوردار در 
این سرح بهتر دیده شده بودند آیا امسال نیز برنامه ای برای این مناطق دارید گفت: 
در حال برنامه ریزی در این راستا هستیم، قرار است مناطق کمتر برخودار تسهیالت 

ویژه ای دریافت کنند.
وی درب��اره بن کارت ه��ای دانش آموزی ه��م اعالم کرد: تعامل خوب��ی با وزارت 
آموزش و پرورش صورت گرفته و در تدارک مس��یر تحقق این تعامل هستیم، کلیت 
توافق مبتنی بر مش��ارکت سه جانیه ارشاد، دانش آموزان و آموزش و پرورش خواهد 

بود. اما رقم هنوز قطعی نیست.
بنابر این گزارش، دانشجویان و طالب می توانند برای چگونگی از شرایط و نحوه 
ثبت نام به سایت TIBF.IR مراجعه کنند. سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
ته��ران از تاری��خ 4 تا 14 اردیبهش��ت ماه در مصلی امام خمین��ی)ره( برگزار خواهد 
ش��د. ثبت نام دانش��جویان و طالب برای دریافت بن خرید کتاب از روز سه شنبه )۲0 
فروردین ماه( آغاز خواهد شد و تا پایان روز شنبه )۲4 فروردین ماه( به مدت پنج روز 

ادامه خواهد داشت.  فارس

گزارشی از آيین تشییع استاد جمشید مشايخی

خداحافظی مردم با کسی که همیشه می گفت 
»من خاک پای مردم ایران هستم«
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دادستان کل کشور:

 بخشی از آسیب های سیل اخیر
ناشی از سوء مدیریت هاست

ودخانه ها را ندهند یم ر دستگاه ها اجازه ساخت و ساز  در حر
دوم

ت 
نوب


