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حذف ردیف «بیمه اعتیاد»
در الیحه بودجه ! ۹۸

ایسنا -براتی سده معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشــور از حذف ردیف بودجه بیمه اعتیاد در بودجه  ۹۸خبر داد و با بیان
این که امسال در ردیفهای بودجه بهزیستی در حوزه اعتیاد ردیفی تحت عنوان «هزینه درمان اعتیاد» قرار دارد ،افزود :این بودجه رقم زیادی
هم نیست و تنها حدود دو میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان است .البته معلوم هم نیست در نهایت چه مقدار از آن به بهزیستی پرداخت میشود.

...

علمیوفناوری
وزیر ارتباطات :

مدل قیمتگذاری اینترنت
موبایل اصالح میشود
وزیــر ارتباطات از اتمام بررسی وضعیت
چندماههاخیرقیمتگذاریاینترنتموبایل
از سوی اپراتورها و افزایش قیمت آن با توجه
به شکایت کاربران ،خبر داد و گفت :این مدل
تعرفه گــذاری اصالح می شود.به گزارش
مهر؛ آذری جهرمی با بیان این که این گزارش
بــرای انــجــام برخی اصــاحــات مــجــدد ،به
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
بازگشت ،ادامه داد :نتیجه نهایی حاصل
از این گزارش و تصمیماتی که دربــاره نرخ
گذاری اینترنت موبایل درنظر گرفتهایم ،در
هفته جاری اعالم می شودونظر نهایی خود
را درباره نرخ گذاری اینترنت موبایل اعالم
میکنیم.ویافزود:تصمیماتمهمیگرفته
شده تا فرایند افزایش نرخ ها متوقف شود و
اصالحاتی نیز درباره نرخ گذاری اینترنت
موبایل از سوی اپراتورها صورت گیرد.

حفظ جایگاه چهارم ایران
در انتشار مقاالت نانو
بر اساس گزارش پایگاه استتنانو ،ایران در
سال ۲۰۱۸باانتشار ۹هزارو ۶۶۲مقالهمقام
چهارمی خود را که در سال  ۲۰۱۷در حوزه
نانو کسب کرده بود ،حفظ کرده و دانشگاه
آزاد بیشترین تعداد مقاالت را در این سال
منتشر کردهاست.به گــزارش ایسنا ،پایگاه
آمــار و اطالعات استتنانو ( )StatNanoاز
ســال  ۲۰۱۰با استفاده از متدلوژیهای
علمی به استخراج آمــار و اطالعات فناوری
نانو و انتشار آن میپردازد و مرجع محققان و
سیاست گذاران در دنیا به حساب میآید .بر
اســاس گــزارش ایــن پایگاه در ســال ۲۰۱۸
بیش از  ۱۶۶هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو
منتشر شده که نسبت به زمان مشابه در سال
گذشته بیش از  ۷درصد رشد داشته است.
عالوه بر مقاالت پژوهشی ( ،)articlesبیش
از  ۹هزار مقاله مروری ( )reviewنیز در این
سال منتشر شده است که این رقم حدود ۵
درصد از کل انتشارات نانو را شامل میشود.
بنابراین جمهوری اسالمی ایران جایگاه
چهارم خود را که از سال  ۲۰۱۷کسب کرده
بود ،در این سال نیز حفظ کرد.

رحمانی فضلی مطرح کرد:

چالش خألهای قانونی در حوزه
فضای مجازی

ایران در پله هشتم جهان از نظر تعدادکاربران
اینستاگرام

نگران هستیم شکایت مسافران از ایرالینها به
رویه تبدیل شود

جهرمی ۷۳:درصد کاربران اینستاگرام ۱۸تا ۳۴ساله هستند
به تازگی فهرستی از  ۱۰کشوری که
بیشترین کاربران اینستاگرامی در جهان
را دارنــد ،منتشر شده است که در آن نام
ایــران به عنوان هشتمین کشور از این
مجموعه به چشم میخورد .به گزارش
اعتماد آنالین  ،در تازهترین آمــار اعالم
شده ،هم اکنون  ۱۰کشور جهان دارای
بیشترین تعداد کاربران شبکه اجتماعی
اینستاگرام هستند .طبق این آمار ؛ ایاالت
متحده آمریکا با  121میلیون کاربر،
هند با  71میلیون و برزیل 64میلیون
کاربر فعال رتبه های اول تا سوم جهان
را از نظر تعداد کاربران اینستاگرامی
به خــود اختصاص داده انــد .همچنین
کشورهای اندونزی با 59میلیون ،ترکیه
با  37میلیون  ،روسیه با  32میلیون،
ژاپن با  25میلیون ،ایران با  24میلیون،

ارومیه ،این شرکت
ه ــواپ ــی ــم ــای ــی را
محکوم به پرداخت
 ۵بـــرابـــر هــزیــنــه
بــلــیــت ایـــن پـــرواز
بــه منظور جبران
«خــســارت معنوی
وارده بر شاکی»،
کـــــــــرده اســــــت.
همچنین ایرالین
بــه عــذرخــواهــی از
فرد زیــان دیــده به صــورت رسمی و چاپ در جراید
هم محکوم شــده است.دبیر انجمن شرکت های
هواپیمایی درباره رای صادر شده گفت :نگرانی ما
از این باب است که انتشار خبر محکوم شدن این
شرکت هواپیمایی ،سبب فتح بابی مبنی بر ادعای
وارد آمدن خسارت معنوی به افراد حقیقی شده و
دیگر مسافران هم از شرکت های هواپیمایی شکایت
کنند .ممکن است هر مسافری بیاید بگوید با ابطال
پرواز ،به من خسارت معنوی وارد شد و شرکت های
هواپیمایی هم مجبور به پــرداخــت خــســارات این
چنینی شوند .اسعدی سامانی گفت :انتشار این خبر
اقدام درستی نبود.

انگلستان با  23میلیون و مکزیک با 22
میلیون کاربر فعال  ،در جایگاههای
چهارم تا دهم این فهرست جای گرفته
اند که ایران با داشتن بیش از ۲۴میلیون
کاربر فعال  ،در رتبه هشتم این رده بندی
و فهرست 10گانه قرار گرفته است .در
همین حال وزیر ارتباطات هم در توئیتی
نمودار وضعیت سنی استفاده کنندگان
از شبکه اجتماعی اینستاگرام را منتشر
کرد.به گفته وی ومطابق آمار این نمودار،
نزدیک به نیمی از کــاربــران ایــن شبکه
اجتماعی اشتراک گــذاری تصویر۲۵ ،
تا  ۳۴سال دارنــد .همچنین  ۲۴درصد
کــاربــران بین  ۱۸تا  ۲۴ساله هستند و
بــرآورد می شود که  ۷۳درصــد کاربران
اینستاگرام را نوجوانان و جوانان بین ۱۸
تا ۳۴سال تشکیل می دهند.

امام جمعه ساوجبالغ با اشاره به هوای سرد زمستان و دست فروشان فعال در سطح شهر یک
پیشنهاد مطرح کرد و گفت :دست فروشان میتوانند از مصلی برای فروش محصوالت خود
استفاده کنند .بنابرگزارش خبر فوری ،حجت االسالم مختاری امام جمعه ساوجبالغ گفت:
اگر راهی برای سامان دهی دست فروشان نیست ،مصالی نماز جمعه در اختیار دست فروشان
است تا در زمستان از آن استفاده کنند.

ارائه خدمات دولت الکترونیکی توسط پیامرسانها تا دوهفته دیگر
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم رشد  ۱۰درصدی ترافیک پیامرسان بومی ،از
ارائه خدمات دولت الکترونیکی توسط پیامرسانها تا دو هفته آینده خبر داد.به گزارش فارس
؛ حمید فتاحی در توئیتی نوشت :رشد ماهانه  ۱۰درصدی ترافیک پیامرسان گپ ،نشان از
افزایش کیفیت محصوالت بومی دارد .برای گسترش خدمات پیامرسانها به امور شهروندی،
خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق پیامرسانها قابل دسترس خواهد بود.

سکوت ادامه دار کمیته بررسی منشأ بوی نامطبوع تهران
دانــش پــور -از عصر چهارشنبه هفته گذشته
که بوی نامطبوعی در فضای شهر تهران پیچید
دستگاه ها بسیج شدند تا منشأ "بو" را مشخص
کنند اما با گذشت چهار روز هیچ خبری در این
خصوص منتشر نشد و به نظر می رســد حتی
تشکیل کمیته بررسی منشأ بو و گشت های
محیط زیستی هم نتوانست کمکی به پایان گمانه
زنی ها در این خصوص بکند .حتی روز گذشته
رئیس شورای شهر تهران هم ترجیح داد تا درباره
انتشار بوی نامطبوع تهران اظهار نظری نکند.
محسن هاشمی گفت :همه به صورت پراکنده
درباره این بو صحبت کردند و حتی لطیفه و جوک
هایی ساخته شد.حرف هایمان نباید جوکی
باشد اجازه بدهید به جمع بندی علمی برسیم.

آن شناسایی شود به کمک بارش باران و برف دور
شد اما جای چند سوال باقی است  ،این که اگر
خدای ناکرده در تهران زلزله یا هر نوع حوادث
طبیعی رخ بدهد با این حجم از احاطه به شرایط
و پاسخ گویی مسئوالن! چه سرنوشتی در
انتظار مردم خواهد بود؟ یا وقتی مسئوالن
از پس ِ این گونه ماجراهایی که گستردگی
و خطرآفرینی کمتری دارند بر نمی آیند
آیا زورشــان به حوادث بزرگ تر خواهد
رسید؟ آیا آن ها برای این
ســکــوت طــوالنــی و
غــیــرمــســئــوالنــه
پاسخی خواهند
داشت؟

مدیر روابط عمومی استانداری تهران بر اساس
یک مصوبه  ،پاسخ گویی درباره ماجرای انتشار
بــوی نامطبوع در تــهــران بــه آقــای
کالنتری و ســازمــان محیط
زیست تفویض شــده است
چرا که تیم محقق و ارزیاب
از تیم ایشان بوده است .اما
پیگیریهاازمحیطزیست
هم هیچ نتیجه ای به دنبال
نداشت.اگر چه بوی
نــــامــــطــــبــــوع
پــایــتــخــت،
بـــــدون آن
کـــه علت

گزارشی از اولین تور رسانه ای فناوری نانو؛

دستاوردهای ضدتحریم محققان ایرانی؛ازفیلترهای نانوییتاحوله هایآنتی باکتریال
حوله های آنتی باکتریال

زهــرا حاجیان  -اولین تور رسانه ای فناوری
نانواز ساعات اولیه روز12دی ماه و با بازدید
ازدو شرکت دانش بنیان ایرانی تولید کننده
فیلترهای نانویی و حوله های آنتی باکتریال
درشهر مقدس مشهد برگزار شد.رویدادی که
فرصتی شد برای خبرنگاران تا با بازدید از دو
واحــد صنعتی  ،رونــد رســوخ فناوری در بخش
صنعت را به طورملموس ببینند.اولین بازدید ما
در این تور رسانهای از یک شرکت دانش بنیان
فعال در شهرک صنعتی مشهد بودکه از حدود
دو ســال و نیم پیش به واسطه دســت یابی به
محصوالت «هــای تــک» درحـــوزه تولید انــواع
فیلترهای خودرویی و نیروگاهی عنوان دانش
بنیانی را دریافت کرده است.این شرکت از سال
 84و به منظور بهبود عملکرد فیلتراسیون در
فیلترهای نیروگاهی وخودروهای سنگین ،به
تولید نانوفیلترها روی آورده است .فعالیتی که با
وجود فشارهای ناشی از تحریمها نه تنها متوقف
نشد بلکه به ساخت نسل جدید دستگا ههای
الــکــتــروریــســی بــــرای تــولــیــد نــانــوالــیــافهــا
نیزمنجر شد.محمود فقیهی ،معاون فنی این
شرکتفناور،درجریان این بازدید زمان شکل
گیری این شرکت را سال 73ذکر می کند .او می
گوید :ورود این شرکت به حوزه تولیدفیلترهای
نیروگاهی از سال  76و به کار گیری فناوری
نانو  ،در بهبود فیلتراسیون فیلترهای تولیدی
شرکت ازسال  84شروع شده است  .به طوری

که در ابتدای راه بــرای تهیه دستگاه صنعتی
تولید الیاف نانو ،به سراغ شرکتهای خارجی
رفته و با شرکتی ازکشور چک با رقم بیش ازیک
میلیون یورو وارد معامله شده اند.معامله ای که
شروع تحریمها مانع از اجرای آن می شود ولی
همزمان یک شرکتداخلی جای رقیب خارجی
را می گیرد و بعد از انجام مذاکرات و آغاز همکاری
ها ؛نخستین دستگاه تولیدالیاف نانو برای تولید
فیلترهای نانویی مــورد استفاده درصنایعی
مانندگازوصنعت خودرو ساخته می شود.اکنون
این شرکت با انعقاد قرارداد همکاری باشرکت
پارس جنوبی فعالیت خود را توسعه داده است.
▪فیلترهای نانو در  ۷۰درصد نیروگاه ها

اینشرکتاکنونباتامین70درصدنیازنیروگاههای
کشور ؛تحریم های غرب را به زانو در آورده است.به
گفته فقیهی؛فیلترهای نانویی محصولی حیاتی
درصنعت نیروگاهی محسوب میشودکه اگرنباشد
تولید گازو برق میسرنیست و عملکردنیروگاهها با

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا معافیت
سربازی از طریق ارائه مقاله  ISIصحت دارد
یا خیر؟ اظهار کــرد :چنین چیزی صحت
نــدارد .ســردار ابراهیم کریمی با اشــاره به
فعالیت برخی موسسات برای ارائه مقاالت
 ISIبه منظور معافیت از خدمت سربازی
به باشگاه خبرنگاران جــوان   گفت :این
موسسات کالهبردار و غیرقابل اعتماد
هستند و برای دریافت پول دست به چنین
اقداماتی میزنند .این خبر حاکی است؛
عدهای سودجو با انتشار مطالبی در فضای
مجازی درخصوص معافیت سربازی از طریق
ارائه مقاله  ISIدر حال کالهبرداری هستند.

اختالل جدی مواجه خواهد شد.
▪اعتراف آلمانیها

او با بیان روایتی ازاستقبال شرکت های خارجی
از فیلتر نانویی تولید داخل می افزاید :پارس
جنوبی این محصول را بــرای تست کیفیت به
آلمان فرستادو متوجه شد این محصول نه تنها
درمقایسه بافیلتر تولیدی شرکت آمریکایی که
انحصاربازار جهانی رادراختیاردارد ،ازکیفیت
باالتری برخورداراست بلکه انحصار آمریکا را نیز
در این زمینه شکسته است.وی ادامه داد  :با توجه
به این که عمده تولیدات نانو فیلتردرکشور توسط
ی شود از این رو صرفه جویی
این شرکت انجام م 
ارزی حاصل از تولید این محصول حدود  13تا
 15میلیون یورو برآورد شده است.
▪تولیدحوله های نانویی ضد باکتری

ساعت حدودیک بعداز ظهر است.پس از بازدید
از بخش های مختلف کارخانه تولید فیلترهای

صاحب شریفی اسدی نماینده مازندران
در شورای عالی استان ها گفت :در موضوع
دفع مناسب زباله ها با مافیای قدرتی در
شهرها و شهرداری ها مواجه هستیم که در
حوزه پسماند فعال هستند و مانع تصمیم
گیری درســت بــرای تعیین تکلیف زباله
ها می شوند .بنابرخبر انتخاب ،صاحب
شریفی اسدی با تاکید بر لزوم توقف تخلیه
زباله در جنگلهای مازندران اظهار کرد:
زباله در برخی شهرها منبع درآمد برخی
افــراد خــاص اســت و ایــن افــراد سودجو با
ارتباطات خاصی که دارند ،عامل بازدارنده
در مدیریت صحیح زباله در استان های
شمالی به شمار می روند.

نامه  ۱۰۵نماینده مجلس به
رهبر انقالب درباره احیای
دریاچه ارومیه

هاشمی :حرف های مان نباید جوکی باشد اجازه بدهید به جمع بندی علمی برسیم
بی نتیجه بــودن بررسی ها تاکنون درحالی
است که برخی انتشار بوی نامطبوع را عالمت
وقــوع زلزله در تهران بیان کردند و برخی هم
فاضالب قدیمی ساختمان پالسکو را منشأ بو
برشمردند .گزینه هایی که پس از بررسی های
اولیه رد شد .استاندار تهران سه روز پیش گفت:
تمام گمانه زنی ها درباره انتشار بو مورد بررسی
قرار گرفت .تقریبا ارتباط این مسئله با احتمال
وقوع زلزله منتفی شده و باید به دنبال مسائل
روی زمین باشیم .محسنی بندپی وعده داد که
نتیجه نهایی تا پنج شنبه شب مشخص شود.
اما پیگیری های خبرنگاران حتی تا کنون هم
به نتیجه نرسیده است و مسئوالن اظهار نظر در
این خصوص را به یکدیگر پاس می دهند.به گفته

آیا معافیت سربازی از طریق ارائه
مقاله  ISIحقیقت دارد؟

مافیای زباله مانع تعیین تکلیف
زبالهها در شمال کشور میشود

از میان خبرها
پیشنهاد یک امام جمعه درباره دست فروشان

...
جامعه

نماینده مازندران:

فیلترهای نانویی

وزیــر کشور با اشــاره به نگرانی خانوادهها
از حضور فرزندانشان در فضای مجازی بر
لزوم تصویب قانونی پیشگیرانه در این حوزه
تاکید کرد وگفت  :در حوزه فضای مجازی با
خألهای قانونی مواجه هستیم و هیچ قانونی
در این حوزه وجود ندارد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ؛  عبدالرضا رحمانی فضلی در
صد و دوازدهمین جلسه شــورای اجتماعی
کشور درباره راهکارهای عملی برای کاهش
آسیبهای اجتماعی از طریق فضای مجازی
اظهار کرد :در حوز ه فضای مجازی با خألهای
قانونی مواجه هستیم و هیچ قانونی در این
حــوزه وجــود نــدارد؛ همه خانوادهها در این
حــوزه نگران فرزندانشان هستند؛ ما حتما
قوانین و مقرراتی را برای این حوزه در نظر
میگیریم که اطمینان را در ایــن حــوزه به
همگان بدهد؛ شورای اجتماعی این آمادگی
را دارد تا پیشنهاد و قوانینی را برای این حوزه
در نظر بگیرد.وی افــزود  :ما باید یک قانون
خوب درباره فضای مجازی بنویسیم و نباید
بــرای ابــاغ آن به مجلس عجله کنیم .وی
تاکید کرد:آسیبهای فضای مجازی در
موارد متعددی همچون اعتقادی ،اخالقی،
اقتصادی ،اجتماعی و جنسی است و به جد
و به حق یک ولنگاری در حوزه فضای مجازی
میبینیم .وزیر کشور در تشریح فعالیت های
افراد در شبکههای مجازی گفت :برخی از
شبکههای مجازی در فضای اجتماعی افراد را
درکانالوگروههاجمعمیکنندوفعالیتهای
منفی آنها شروع میشود؛ این در حالی است
که بعد از مدتی تصمیمگیری میشود که با
فعالیتهای منفی آنها برخورد قانونی شود؛
این موضوع در اذهان عمومی ،یک بیثباتی و
بالتکلیفیایجادمیکند.اگرماازابتداشرایط
مطلوب فضای مجازی را به صورت قانونی و
کامال روشن در اختیار همه قرار دهیم؛ هم
اطمینان در خانوادهها ایجاد و هم در استفاده
از این فضاها ثبات ایجاد میشود.

دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی

دبــیــر انــجــمــن صنفی
شرکت های هواپیمایی
گفت :نگرانی ایرالین
ها ایــن اســت که از این
پس مسافران به بهانه
خـــســـارت مــعــنــوی از
شرکت های هواپیمایی
در هر بار تأخیر یا ابطال
پـــرواز ،شکایت کنند.
به گــزارش مهر ،هفته
گذشته یکی از رسانه
ها از اعالم شکایت یک فرد حقیقی از یک شرکت
هواپیمایی در پی ابطال پــرواز استانبول ـ ارومیه
خبر داده بود .در شکایت این فرد آمده بود  ،ابطال
این پرواز عالوه بر ایجاد خسارت مادی ،سبب وارد
آمدن خسارت معنوی شده است .چرا که شاکی در
زمانی که وارد فرودگاه استانبول و از ابطال پرواز
مطلع شــده ،پــول به ان ــدازه کافی همراه نداشته
و مجبور شــده از یک ایــرانــی مبلغی را استقراض
کند تا خود را به ارومیه برساند و این اقدام شرکت
هواپیمایی سبب شده تا جایگاه اجتماعی وی به
خطر بیفتد؛ در پی طرح این شکایت ،دادگاه عالوه
بر صدور رای به پرداخت هزینه بلیت پرواز استانبول ـ
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نانویی در شهرک صنعتی مشهد ،این مکان را به
قصد حرکت به سمت شهرک صنعتی چناران
و بازدید ازبزرگ ترین واحد تولیدی درصنعت
منسوجات کشور ،ترک می کنیم .این شرکت
موفق شده است تا با همکاری با ستاد فناوری نانو
؛ حوله هایی با خاصیت آنتی باکتریال تولیدکند.
حسن اصالحی از محققان این شرکت فناور،
بخش های مختلف این واحد تولیدی ،ازبخش
تولید الیاف گرفته تا رنگرزی  ،شست و شو ؛بافت
وبــرش حوله را به ما نشان می دهد.چیزی که
محصول نهایی این واحد تولیدی را ازمحصوالت
عادی متمایز می کند به کار گیری نانوذرات نقره
در حوله است که انــواع قارچ ها وباکتر یهای
مضر را به دام می اندازد ونابود می کند .به گفته
وی ،این نانو ذرات درمرحله شست و شو و قبل
از بافت نهایی به الیاف حوله اضافه میشود.
الیاف آغشته به نانوذرات برای مدت  12ساعت
درمخزنی ویژه قرار می گیرد تا به خوبی جذب
الیاف حوله شود.پس از این مرحله ،الیاف نانویی
وارد مرحله بافت و تبدیل به محصول نهایی
می شود .خــواص آنتی باکتریال این حوله ها
بعد از  ۱۰۰مرتبه شست و شو ازبین می رود.
این محصول طبق آزمون استاندارد ملی ایران
فعالیت آنتیباکتریال معنیداری از خود نشان
داده و گواهی نانومقیاس دریافت کرده است.
این حولهها اکنون به چندین کشور از جمله عراق
و کانادا صادرمی شود.

نماینده ارومیه در مجلس گفت :نامه ای
با امضای  105نماینده بــرای اختصاص
 350میلیون دالر از صندوق توسعه ملی
برای احیای دریاچه ارومیه به رهبر معظم
انقالب ارســال شد.سیدهادی بهادری
دیروز یک شنبه درباره جزئیات این نامه به
ایرنا بیان کرد :نمایندگان طی این نامه از
رهبر معظم انقالب درخواست کرده اند تا
با اختصاص  200میلیون دالر برای تجهیز
اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
به آبیاری نوین و  150میلیون دالر نیز برای
تکمیل طرح انتقال آب از جنوب آذربایجان
غربی به دریاچه ارومیه موافقت فرمایند.

ابالغ آیین نامه زلزله به  ۵شهر
دبیر کارگروه ملی زلزله با بیان این که به
دلیل مخالفت جهش وزش باد نسبت به کوه
دماوند ،انتشار بوی نامطبوع در تهران مربوط
به دماوند نبوده است ،از ابالغ آیین نامه زلزله
به پنج شهر کشور خبر داد.به گزارش مهر،
علی بیت اللهی در برنامه تلویزیونی چرخ با
بیان این که این آیین نامه به شهرهای تهران،
مشهد ،تبریز ،کرمان و زنجان ابــاغ شده
است ،ادامه داد :مطابق این آیین نامه ساخت
بیمارستان ،مدرسه و مراکز ستادی نباید
روی حریم گسل ها باشد.به گفته بیت اللهی
درباره اولویت های مقاوم سازی در درجه اول
بیمارستان های تعیین شده و سپس مدارس
در نمودار خطر قرار دارنــد.وی در پاسخ به
این سوال که موقعیت دیگر شهرهای کشور
چگونه اســت؟ نیز گفت :طــول گسل های
موجود نزدیک به  ۴۰هزار کیلومتر است.
در گذشته نیاکان ما هرجایی را که آب بوده
برای ایجاد تمدن و شهر انتخاب می کردند؛
به همین دلیل غالب شهرها در حریم گسل
ها هستند .حدود  ۹درصد سرزمین ما در
محدوده پرخطر است که شامل  ۲۷درصد
جمعیت ایران می شود.

