
حرف نزنی هم عزیزی 
ب�رادر حدادعادل: مس�اله اصلی م�ردم گرانی و 
بيكاری است نه شنيدن يا نشنيدن آواز يك خواننده 
كه آن هم به آسانی در دسترس همه هست و مشكلی 

از اين جهت وجود ندارد.
ننج�ون: م��ا از اول هم می دانس��تیم که رئیس 

فرهنگستان ادب فارسی ما جنتلمنه جنتلمنه!
ب�رادر عل�ی مطه�ری: در ح�ال  حاض�ر زمان 

مناسبی برای مذاكره نيست.
ننجون: خ��ب البته صبح اول وق��ت که برای این 
کارها نیست. طرف های عصر دو فنجان قهوه نوش جان 

کنید و در محیطی آرام به مذاکرات برسید.
ي�ك نماينده مجل�س: اعزام ن�او آمريكايی به 

منطقه تنها يك جنگ روانی است.
ننج�ون: حاال کجای��ش را دیده اید خ��ود دونالد 
ترامپ یک روانی تمام عیار اس��ت که جنگ روانی هم 

پیش این موجود کم می آورد.
وزير علوم: برخی از اساتيد در دانشگاه ها ۳ تا 
۴ ساعت در روز مشغول تدريس هستند، اما چنين 
اف�رادی قرارداد حق التدريس�ی ندارن�د، چراكه ما 

چنين عنوانی در را نداريم.
ننجون: همان حکایت "اسمش را نیاور خودش را 

بیاور" خودمان است دیگر!
برادر عراقچی: آمريكايی ها شماره تلفن ما را دارند.

ننجون: تلفن می زنیم جواب نمیدی / کس��ی رو 
مثل من عذاب نمیدی
حسن روحانی: ...

ننجون: شما حرف نزنی هم عزیزی حسن جان!

ننجون

جزئیات برقی  کردن تاکسی های تهران 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
تهران از برقی  کردن تاکسی های تهران با همکاری گروه 
صنعت��ی مپنا خبر داد و گفت: در ای��ن طرح ۸۰ هزار 

تاکسی تهران برقی خواهند شد.
علیرضا قنادان اظهار کرد: همکاری مشترکی بین 
ما و گروه مپنا از مدت ها قبل آغاز ش��ده و اواخر سال 
گذش��ته جهت هماهنگی بیشتر جلس��ه ای با حضور 

مدیرعامل گروه صنعتی مپنا برگزار شد.
وی تصری��ح ک��رد: در جلس��ه ای که برگزار ش��د 
مهندس��ین این مجموعه، طرح ه��ای خود برای برقی 
کردن ۸۰ هزار تاکس��ی  تهران را ارائه کردند که قرار 
شد به صورت پایلوت این طرح اجرا شود و بعد از رفع 
نواقص احتمالی به صورت کلی اجرا ش��ود. همزمان با 
برگزاری جشنواره تاکس��یرانی شهر تهران که چندی 
پیش در برج میالد برگزار ش��د، مجدداً جلسه ای بین 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، سازمان 
تاکسیرانی و پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو در 

ارتباط با موضوع اشاره شده برگزار و تبادل نظر شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
تهران در پاسخ به این پرسش که برقی کردن ۸۰ هزار 
تاکس��ی در تهران در چه بازه زمان��ی به پایان خواهد 
رسید، تصریح کرد: در این زمینه نمی توان زمانی اعالم 
کرد اما تالش می ش��ود در یک بازه زمانی مشخص و 

مدیریت شده، تاکسی های تهران را برقی کنیم.
وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبن��ی بر اینکه 
هزینه برقی کردن تاکسی های تهران چه میزان برآورد 
ش��ده اس��ت، اضافه کرد: در این بخ��ش باید در انتظار 
برآورده های ش��رکت مپنا باشیم اما قطعاً این اتفاق هم 
در هزینه های سوخت و کاهش آلودگی هوای شهر مؤثر 
خواهد بود. تکنولوژی ای که برای برقی کردن تاکسی ها 
اس��تفاده خواهد شد به گونه ای خواهد بود که خودروها 
هم برقی باش��ند و هم بنزینی ضمن اینکه به زودی در 
ارتباط با این طرح، اطالع رسانی دقیق تری خواهد شد.
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دس��ت ان���دازی  شهر ب��ه زيس�ت  س��ودجویان 
منطقه حفاظت شده ساریگل در خراسان 
شمالی و برداشت غیرمجاز سرب و روی 
از مع��ادن آلب��الغ واقع در ش��مال این 
زیستگاه ارزش��مند که از دو سال پیش 
آغاز ش��ده ب��ود طی ماه های گذش��ته 
ش��دت یافته و به حض��ور صدها تن از 

متخلفان در منطقه منجر شده است.
این سودجویان به همراه چارپایان، 
عازم نقاط صعب العبور ش��ده و سرب و 
روی معادن آلبالغ را که از عیار و ارزش 
باالیی برخوردار اس��ت، در پایین دست 
به دالالن می فروشند تا مقدمه انتقال 
غیرمج��از این س��رمایه های ملی را به 

استان زنجان فراهم آورند.
این سودجویان، هر چند با برخورد 
نیروی انتظامی مواجه شده و در برخی 
موارد به مراجع قضایی معرفی شده اند 
اما س��ود حاص��ل از ت��اراج این معادن 
آنقدر به مذاقش��ان خوش آمده که در 
منطقه حفاظت شده ساریگل جا خوش 
کرده  و مستقر شده  اند اما در حالی که 
ب��ا توجه به واقع ش��دن این معادن در 
منطقه حفاظت ش��ده محیط زیست و 
عدم ام��کان بهره برداری قانونی از  آنها، 

راهکار منطقی ب��رای مواجهه با چنین 
معضل��ی، برخورد قانونی با متخلفان به 
نظر می رسد، نماینده اسفراین، راهکاری 
دیگر در چنته دارد! جلب رضایت رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و شورای 
عالی حفاظت محیط زیست به واگذاری 

معادن آلبالغ!
در واق��ع آنگونه که ه��ادی قوامی، 
نماین��ده اس��فراین در صحفات مجازی 
خود ش��رح داده، به منظ��ور جلوگیری 
از برداش��ت غیرقانونی از معادن آلبالغ، 
درخواست واگذاری این معادن را روی میز 
عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گذاشته اس��ت. اما حذف 
بخشی از منطقه حفاظت شده ساریگل و 
شکافتن آن به دست معدنکاوان، به جز 
قربانی کردن زیستگاهی ارزشمند برای 
خام فروشی منابع طبیعی منطقه، پیامد 

دیگری هم دارد؟
مجید مخدوم از اساتید پیشکسوت 
آمایش س��رزمین با ابراز تاسف از آنچه 
ای��ن  روزها در س��ایه ضع��ف نظارت بر 
منطقه حفاظت شده ساریگل می گذرد، 
می گوید: اگر دلشان به حال محیط زیست 
و میراث طبیعی این سرزمین نمی سوزد 
ای کاش، سالمت و حیات مردم را فدای 

منفت طلبی نکنن��د. وی ادامه می دهد: 
همانطور که پیش��تر هم در این زمینه 
هشدار داده شده، برداشت سرب و روی 
از این معادن، سبب ورود عناصر معدنی 
به آب راه هایی می شود که به سد بیدواز 
منتهی می شوند؛ سدی که پایین دست 
این معادن واقع شده و آب شرب مردم 

اسفراین را تامین می کند.
این اس��تاد دانش��گاه ضمن هشدار 
نسبت به عواقب استفاده از آب مسموم 
با عناصر معدنی می گوی��د: امیدوارم با 
چنین ط��رح مخربی موافقت نش��ده و 
شورای عالی محیط زیست، سند نابودی 
این منطقه و بیماری مردم اس��فراین را 
امضا نکند؛ ماهیت مناطق حفاظت شده، 
این اس��ت که تحت مدیریت س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت باقی مانده و از 
دست اندازی معدنکاوان و صنعتگران در 
امان باش��ند؛ صدور مجوز معدنکاوی در 
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت 

محیط زیست، خیانت در امانت است.
حاال باید منتظر ماند و دید، کالنتری 
در واکنش به پیشنهاد واگذاری بخشی 
از منطق��ه حفاظت ش��ده س��اریگل به 
سوداگران صنعت و معدن چه رویکردی 
را در پی��ش خواهد گرفت؛ آیا کالنتری 
این زیس��تگاه ارزشمند و سالمت مردم 
اس��فراین را به تیشه معدنکاوان خواهد 
سپرد یا به رس��م امانتداری از شکافته 
شدن قلب منطقه حفاظت شده ساریگل 
و مسموم شدن آب سد بیدواز ممانعت 

خواهد کرد.  تسنيم

الته��اب، کمب��ود  کش��ف درح���اشيه کاغ��ذ، 
انبارهای احتکارش��ده، نظارت، کاهش 
صفحات روزنامه ها و... کلیدواژه های این 
و  نش��ر  و  فرهن��گ  ح��وزه  روزه��ای 
مطبوعات هستند؛ چراکه کاغذ به مسأله 

نخست این ماجرا تبدیل شده است.
حدود سه سال است که کشورمان 
با کمبود کاغذ چاپ و نشر و مطبوعات 
مواجه ش��ده  اس��ت، اما در س��ال های 
نخس��ت کمرنگ ت��ر از اکن��ون بود و 
می ش��د نوس��انات را کنترل کرد، ولی 
چندی است که کمبود و گرانی کاغذ، 
هم رس��انه ها را تهدید می کند و هم بر 

بازار کتاب و نشر سایه انداخته است.

تکذیب کمبود کاغذ
بالفاصله  نداری��م،  کاغ��ذ  اینک��ه 
توس��ط وزیر ارش��اد در یک توئیت در 
فض��ای مج��ازی فرض باطل ش��مرده 
می ش��ود و از س��وی دیگ��ر انباش��ت 
کاغذ در انباره��ای اطراف تهران روی 
خروجی رس��انه ها می آید ت��ا حرف و 
حدیث ه��ا مانع��ی برای گران��ی کاغذ 
نباش��د و اطمینان خاطر برای ناشران 
در آس��تانه نمایشگاه کتاب سی و دوم 
فراهم ش��ود که کاغذ داریم و با خیال 
راح��ت به تولید اق��دام کنید! در میانه 
مس��یر، هنگامی  که با برخی ناش��ران 
صحب��ت می ش��د، از تدبیرهای خاص 
نشر صحبت می کردند تا از بازار کتاب 
عقب نمانند. برخ��ی از تعداد صفحات 
آثارش��ان کاس��تند و برخی دیگر قطع 
کتاب ه��ا را کوچکتر کرده و با قواره ای 

جدید آنها را روانه بازار نشر کردند.
برخ��ی حتی ب��ه تغیی��ر کاربری 
کتابفروش��ی ها و تغییر تولیدشان اقدام 
کردند، اما همچنان مصالی امام خمینی 
در اردیبهشت ماه 9۸ حدود 9۰۰ ناشر 
را در شبستان اصلی به خود دید و حتی 
طبق گزارش ها میزان تراکنش ها بیش 

از سال گذشته هم بود.
از این آمار و ارقام که بگذریم مسأله 
این روزها مربوط می ش��ود ب��ه واردات 
کاغ��ذ. جدول قیمت کاغ��ذ تحریر این 
روزها رکورد زده و به مرزِبندی 5۰۰ هزار 
تومان رسیده است. سؤال اینجاست: پس 
کاغذهایی که وزیر ارش��اد از آن س��خن 

می گفت، چگونه توزیع شد؟

سامانه  توزیع کاغذ
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزارت  ابت��دا 
اس��المی یک سامانه راه اندازی کرد. بر 
این مبنا شرایط دریافت کاغذ از سوی 
ناشران اینگونه اعالم شد: داشتن پروانه 
نشر معتبر از س��وی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی و انتش��ار کتاب در دو 
سال گذش��ته. البته برای آن دسته از 
ناش��ران که در دو س��ال قبل فعالیتی 
نداش��ته اند، بعد از تأیید معاونت امور 
فرهنگی، کاغذ اختصاص می یابد. البته 
تخصیص کاغذ در حوزه نشر، براساس 
میانگین عملکرد ناش��ر در س��ال های 
95 و 96 و همچنی��ن تقاضای آنان در 

سال جاری استارت زده شد.
از س��وی دیگر هم اعالم ش��د این 
سامانه تحت نظارت کارگروه ساماندهی 

کاغذ وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
توسط اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران 
کشور )آشنا( در حال تکمیل و راه اندازی 
است و کارشناسان سامانه از معاونت امور 
فرهنگ��ی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی، حس��ب مورد مصرف، 
تصمیم گیری می کنند و در صورت نیاز، 
ای��ن دو معاونت از نظر مش��ورتی صنف 

مربوطه نیز استفاده می کنند.

 التهاب در روزهای منتهی
به نمایشگاه کتاب

برای این تخصیص کاغذ، زمانی هم 
اعالم شد؛ قرار بر این شد که کاًل فرآیند 
ثبت درخواست تا تحویل حواله به ناشر 
ظرف مدت 6 روز کاری انجام ش��ود تا 
ناش��ران برای تولید و انتش��ار آثارشان 
بدون کاغذ نمانن��د و از به وجود آمدن 
قیم��ت کاذب جلوگیری ش��ود که در 
انجام این امر همراهی همکاران ناشر به 

تحقق خواسته صنفی آنان کمک کند.
ای��ن درمان مقطعی صورت گرفت 
و برخی از ناش��ران در آس��تانه س��ال 
جدید از پرداخت هزینه برای دریافت 
کاغذ خبر دادن��د؛ در حالی که پس از 
6 روز کاغذی را وص��ول نکرده بودند. 
کم��ی بع��د دلیل این ع��دم تخصیص 
انبارگردانی اعالم ش��د چند روز پیش 
ام��ا دوب��اره محس��ن ج��وادی معاون 
فرهنگی وزیر ارشاد از تداوم ارائه کاغذ 

به ناشران خبرداد. 
عرضه کاغذ به ناشران در روزهای 
بعد از نمایش��گاه هم تداوم داش��ت و 
هیچ گونه وقفه ای در کار پیش نیامده 
ت��ا ناش��ران بتوانن��د در این ح��وزه با 
مشکل کمتری به تولید و انتشار کتاب 
بپردازند. بس��یاری از ناشران حرفه ای 
و فعال کش��ور توانس��تند با استفاده از 
کاغذ با ارز دولتی به فعالیت خود ادامه 
دهند؛ چنان که در بازدید مسئوالن از 
نمایشگاه کتاب تهران این نکته توسط 

ناشران مورد اشاره قرار گرفت.
عرضه و توزیع کاغذ مربوط به این 
حوزه توسط صنف نشر انجام می شود؛ 
به این ص��ورت که ناش��ران متقاضی، 
درخواس��ت خود را در سامانه ای که به 
این منظور تعریف شده وارد می کنند و 
پس از بررسی و تائید، کاغذ مورد نیاز 

به ناشر تحویل داده می شود. 

 برای حل بحران کاغذ
ارز تخصیصی آن ۴۲۰۰ تومانی ماند

هم��ه این موارد را به تخصیص ارز 
42۰۰ تومانی ب��ه واردات کاغذ اضافه 
کنید. این تصمیم در جهت حل مسئله 
کاغذ نهایی ش��د. همچنین مقرر ش��د 
کاغذهای موجود در گمرك، ظرف دو 

هفته ترخیص و توزیع شوند.
این گزارش اما در این مقطع تاملی 
خواهد داشت، چراکه در همین جلسه 
بر رف��ع موانع و افزایش می��زان تولید 
کاغ��ذ توس��ط کارخانج��ات داخلی به 
عنوان یک سیاست مبنایی تاکید شد. 
اما مسئوالن گویا فراموش کرده اند که 
باز ش��دن مسیر واردات آن هم با چراغ 
سبز ارز 42۰۰ تومانی آیا انگیزه ای برای 

تولیدکننده داخلی فراهم می کند؟

تصمیم درست یا تزریق موقت؟
آیا روان شدن ورود کاغذ با ارز نازل 
42۰۰ تومان تدبیر درس��تی بود یا تنها 
می شود آن را ریختن مقطعی آب روی 
آتش بحران کاغذ تلقی ک��رد؟ آیا ارائه 
ای��ن ارز که قطعا مس��کنی کوتاه مدت 
است، راهکار صحیحی به شمار می رود؟

آیا نمی ش��ود  نکته همینجاس��ت. 
بخشی از همین ارز 42۰۰ تومانی برای 
ب��ه کار افتادن کارخانه پ��ارس و کارون 
هزینه شود؟ دو کارخانه ای که می توانند 
بار س��نگین کاغذ کشور را سبک کنند. 
تزریق مسکن مقطعی برای کاهش التیام 
کاغذ در جامعه نشر، کار درستی است، اما 

مسیر را نباید به اشتباه ریل گذاری کرد.

حال کارخانه های داخلی را بپرسید
راه درست، تولید داخلی است که 
رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام به 
آن اشاره کردند؛ نه نگاه به خارج. پس 
بهت��ر بود چند م��اه ارز 42۰۰ تومانی 
ب��ه واردات تخصی��ص می یاف��ت و در 
ادامه، این ارز را به تجهیز کارخانه های 

داخلی اختصاص می دادند.
مدیرعام��ل کارخان��ه کاغذ کارون 
اظهار داش��ت: اگر یارانه 42۰۰ تومانی 
که س��ال گذش��ته ب��رای واردات کاغذ 
اختصاص داده شد، در اختیار واحدهای 
تولید داخلی قرار می گرفت، شاید برای 
همیشه 7۰ درصد نیاز کاغذ کشور حل 
می شد، اما متاس��فانه اینگونه نشد.7۰ 
درصد رفع نیاز کشور آمار کمی نیست 
ک��ه یک مدی��ر کارخانه داخل��ی آن را 
اعالم می کند. پس بهت��ر بود دولت به 
ج��ای تدبی��ر در تخصی��ص ارز 42۰۰ 
تومان��ی تدبیر در تخصی��ص این ارز به 
کارخانه های داخلی داش��ت تا ش��اهد 

تولید کاغذ در کشور خودمان بودیم.

نگاه به خارج یا تولید داخل؟
اینکه کاغذهای وارداتی هم کیفیت 
الزم را ندارند، اینک��ه برای ورود همین 
میزان کاغذ هم گاهی تحریم ها را دور زده 
یا تهاتر می کنیم و یا از راهکارهای دیگر 
بهره می بریم، باید چشم ما را معطوف به 
داخل کند. رهبر انقالب در بازدید سال 
92 از نمایشگاه کتاب بر مسئله تولید در 
حوزه کاغذ تاکید داشتند، اما نه تنها مهم 
شمرده نش��د، بلکه بی اهمیتی به آن به 

مسیر کاغذ را به چالش رساند.

 تامین ۸۷۲ میلیون دالری که
از سوی ارشاد تائید نمی شود!

۸72 میلی��ون دالر از س��وی بانک 
مرکزی ب��رای هفت تعرف��ه گمرکی در 
حوزه کاغذ تأمین ش��ده ولی آنچه که از 
سوی ارشاد تأیید می شود 27۰ میلیون 
دالر کاغذ وارد کش��ور ش��ده اس��ت که 
عبارتند از کاغذ روزنامه ای، چاپ و تحریر، 

.NWC چاپ و تحریر رند، بالکی و
با این همه، هر میزان کاغذ که وارد 
شود،  تا زمانی که نظارتی بر توزیع نباشد، 
همین وضعیت بر بازار کاغذ سایه خواهد 
افکند. ش��انه خالی کردن از حل بحران 
کاغذ و صرف��اً واردات آن با پایین ترین 
رقم نه تنها مسکن نیست؛ بلکه دمیدن 

در تنور سرد تولید است.  فارس

امام علی عليه السالم:
دوری از تجّمالت دنیا میوه عقل است.
تصنيف غررالحكم و دررالكلم ص2۴1

 افزایش قیمت کاغذ
نوشت افزار را هم گران کرد

مدیرعامل مجمع نوش��ت افزار  ایران��ی - اس��المی از افزایش درح���اشيه
قیمت چهار تا پنج برابری نوش��ت افزار در ش��رایط 
فعلی و افزایش قیمت کاغذ خبر داد و گفت: در نظر 
داریم تا با همکاری وزارتخانه های ارشاد و آموزش و 
پرورش، دفتر با قیمت به صرفه تولید و عرضه کنیم.
سعید حسینی با اشاره به افزایش قیمت کاغذ 
و تأثیر آن بر لوازم التحریر گفت: با توجه به افزایش 
قیمت کاغذ و دیگر ملزومات تولید نوش��ت افزار، به 
نظر می رسد که کار برای تولیدکنندگان نوشت افزار 
در سال جاری س��خت باشد. به این معنی که دفتر 
تحریر که در س��ال گذش��ته با قیمت هر بند کاغذ 
۸۰ ت��ا 1۰۰ هزار توم��ان تولید می ش��د، امروز با 
افزایش قیمت حدود 5۰۰ هزار تومان مواجه است؛ 
به عبارت دیگر پیش بینی می ش��ود که قیمت دفتر 

تحریر چهار تا پنج برابر افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر در س��ال قب��ل دفتر تحریر 
حداقل ب��ا قیمت 15۰۰ ت��ا دو ه��زار تومان بود، 
امسال این قیمت به حدود هشت تا 1۰ هزار تومان 

افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل مجمع نوش��ت افزار ایرانی - اسالمی 
ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت به این ش��کل خرید را 
برای مردم سخت خواهد کرد، افزود: مجمع برای رفع 
این مشکل اقدام به نامه نگاری با دستگاه های مربوط 
مانند وزارت ارشاد و آموزش و پرورش کرد تا بتوان با 
انجام تصمیمات درست و تأمین کاغذ بخشی از این 

مشکل را حل و دفتر با قیمت مناسب تولید کرد.
حسینی افزود: مجمع نوشت افزار ایرانی - اسالمی 
اع��الم آمادگی کرد ت��ا دفتر تعاونی تولی��د کرده و 
تولیدات را از طریق فروشگاه های زنجیره ای به دست 
مصرف کننده نهایی و خانواده ها برساند و بر روی دفاتر 

قیمت درج شود تا سوء استفاده ای نیز صورت نگیرد.
وی یادآور ش��د: اگ��ر اقداماتی ب��ه این صورت 
انجام نشود، ش��رایط برای خانواده ها سخت خواهد 
شد. تولیدکننده و مصرف کننده که در دو سوی این 

ماجرا قرار دارند، در شرایط سختی خواهند بود.

 بازسازی منازل مددجویان 
یستی تا پایان خرداد سیل زده بهز

مشارکت های  دبیرخانه  رئیس  ی مردمی سازمان بهزیستی کشور پيگي����ر
از بازس��ازی و تعمیر منازل مددجویان سیل زده در 
اس��تان های گلستان، خوزستان و لرس��تان تا پایان 

خرداد خبر داد.
فره��اد اقط��ار درب��اره برنامه ری��زی س��ازمان 
بهزیس��تی برای تعمیر و احداث مسکن مددجویان 
سیل زده در استان های گلستان، خوزستان و لرستان 
اظهار کرد: پس از ثبت میزان خس��ارات در سامانه 
)ثبت خسارات( از سوی سیل زدگان، فرایند بررسی 

اطالعات در این سامانه ها آغاز شد.
وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
قرار است بخش قابل توجهی از کمک های جمع آوری 
شده از سوی سازمان بهزیستی به موضوع تامین هزنیه 
ساخت و تعمیر منازل مددجویان در مناطق سیل زده 
اختصاص خواهد یافت. براساس آخرین آمار اخذ شده 
تا به امروز 19 میلیارد تومان به صورت نقدی از سوی 
خیرین و هموطنان به بهزیس��تی کمک ش��ده است 
که این کمک ها در اختیار اس��تان های سیل زده برای 

حمایت از مددجویان قرار خواهد گرفت.
افطار اف��زود: هیئت وزیران مصوبه ای داش��ته 
ک��ه مبنی بر آن خانه هایی که در مناطق ش��هری 
دچار آس��یب ش��دند، 5۰ میلیون تومان تسهیالت 
کم به��ره همچنین مبل��غ 12 میلیون تومان کمک 
بالع��وض دریافت خواهند کرد، همچنین مبلغ 1۰ 
میلیون توم��ان هم کمک بالعوض برای س��اخت 
مسکن مددجویانی که در سیل تخریب شده اضافه 
بر کمک های دولت اختص��اص دادیم که به محض 
ش��روع احداث عملیات س��اختمانی توس��ط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی این مبلغ نیز به عنوان کمک 

بالعوض به آن ها پرداخت خواهد شد.
وی افزود: دولت مبلغ 4۰میلیون تومان به عنوان 
تسهیالت کم بهره و مبلغ 1۰ میلیون تومان بالعوض 
برای روس��تاها تعیین کرده که ای��ن کمک را برای 
مددجویان سازمان بهزیستی و برای ساخت منازلی 

که تخریب شده اختصاص خواهیم داد.

مدی��رکل موزه ها و  اموال منقول فرهنگی مي�����راث
تاریخی گفت: روز شنبه بازدید از موزه های 
تحت پوش��ش س��ازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری رایگان است.
محمدرضا کارگر افزود: به مناسبت 
روز موزه و هفته میراث فرهنگی به منظور 

ترغیب و تشویق عموم مردم برای بازدید از 
موزه ها، عالقه مندان به موزه و آثار تاریخی 
می توانند در روز شنبه 2۸ اردیبهشت به 
صورت رایگان از موزه های تحت پوشش 

سازمان میراث فرهنگی بازدید کنند. 

وی افزود: همچنین در صورت فراهم 
بودن ش��رایط، موزه ها و اماکن فرهنگی 
تاریخی تحت پوش��ش س��ازمان میراث 
فرهنگی می توانند تا ساعت 2۰ میزبان 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان باشند.

 مسمومیت آب شرب اسفراین 
در گروی موافقت کالنتری

۲۸ اردیبهشت بازدید از موزه ها رایگان است

ارز ۴2۰۰ تومانی برای كاغذ

تزریق موقت یا تشویق به واردات؟

پیکر بهنام صفوی در شهر اصفهان تشییع شد
مراسم تشییع پیکر بهنام صفوی خواننده  محب��وب پ��اپ دی��روز از مقاب��ل خان��ه يادم�����ان

هنرمندان اصفهان در خیابان آبشار اول آغاز شد.
این مراس��م با حضور گس��ترده مردم اصفهان و همچنین 
بس��یاری از هنرمندان موس��یقی همچ��ون زانیار و س��یروان 
خسروی، مهدی مقدم، هنرمندان موسیقی اصفهان همراه بود.

حم��داهلل صفوی پدر بهنام صفوی در این مراس��م گفت: من 
آخرین لبخند پسرم را دو روز پیش از فوت زمانی که حالش بد بود 
دیدم؛ من از وی خواستم که برایم بخندد و او تمام تالشش را کرد 
تا با آن حال بیمار لبخند زد، آخرین لبخندی که در یاد من خواهد 
ماند. از من و مادرش تش��کر کرد برای اینکه در این سال ها از وی 

مراقبت کردیم و عذرخواهی کرد که وی نتوانسته مراقب ما باشد.
پیکر مرحوم صفوی پس از تشییع در اصفهان به شاهین شهر 
منتقل شد و در قطعه هنرمندان آرامستان این شهر تدفین  شد.


