سه شنبه  12دی1396
نگاه
رئیس دانشگاه علم و صنعت:

درخواستدانشجویانبرای
خروجازایرانبیشترشد هاست

رئیس دانشــگاه علم و صنعــت از افزایش
درخواســت دانشــجویان برای تحصیل در
خارج از کشــور خبر داد .علی برخورداری
در گفتگو بــا ایلنا ،دربــاره وضعیت خروج
دانشجویان و نخبگان این دانشگاه از کشور،
اظهار داشــت :در اینکــه خیلیها میروند،
تردیدی نیست.
دانشــجویان کارشناسی ارشد
در گذشــته
ِ
برای تحصیل در مقطع دکترا میرفتند ،اما
اکنون درخواستها برای تحصیل در خارج
از کشور در مقطع ارشد از سوی دانشجویان
کارشناسی بیشتر شده است.
وی افزود :توصیهنامههایی که دانشجویان از
استادان و بنده میگیرند ،نشان میدهد که
درخواســت برای تحصیل در خارج از کشور
زیاد اســت ،البته اگر این دانشجویان بروند
و برگردنــد ،خوب اســت و در همه جا هم
این روند وجود دارد ،اما مشــکل اینجاست
که برخی از اینها میروند و میمانند که در
این بخش وزارت علوم باید کاری کند؛ یعنی
در ابتدا شــرایطی مهیا کنــد که در درجه
اول دانشــجویان همین جــا ادامه تحصیل
بدهنــد تا کمتر به خارج از کشــور بروند و
به فرض اینکه به هر دلیلی میروند ،به امید
تســهیالت و امکانات به ایران برگردند و در
همین جا خدمت کنند.

ت احوال
ثب 

ثبتنام کارت ملی هوشمند
رایگاننیست

ت احوال کشــور
ســخنگوی ســازمان ثبــ 
شــائبه رایگانشدن ثبتنام اولیه کارت ملی
هوشــمند را رد و درباره آن توضیحاتی بیان
کرد.
انتشــار خبری مبنی بر "رایگان شدن پیش
ثبتنام کارت ملی هوشــمند که شــرکت
ملی پســت در راستای تاکید وزیر ارتباطات
و جهت تســهیل در ارائه خدمات مربوط به
کارت هوشــمند ملی اعالم کــرد" ،موجب
ایجاد شائبه در برخی شــهروندان مبنی بر
رایگان شــدن ثبتنام کارت ملی هوشمند
شد ،شائبهای که ابوترابی سخنگوی سازمان
ثبت احوال در گفتگو با ایســنا آن را رد کرد
و گفت :دفاتر پســت و پیشخوان قبال جهت
ثبتنام از افرادی که به دلیل عدم دسترسی
به اینترنت نمیتوانســتند شــخصا اقدام به
ت ملی هوشــمند کنند،
ثبتنــام اولیه کار 
مبالغی حدود  2الــی  3هزار تومان دریافت
میکرد که با دســتور وزیــر ارتباطات ،این
خدمت شرکت پست برای شهروندان رایگان
شد.
ابوترابی در خاتمه بــا بیان اینکه مبلغی که
دفاتر پســت به عنوان حقالزحمه ثبتنام از
متقاضیان دریافت میکردند با هزینه ثبتنام
اولیــه کارت ملی تفاوت دارد ،خاطرنشــان
کرد :هزینه ثبتنام اولیه کارت ملی  20هزار
تومان است که مستقیما به خزانه دولت واریز
میشود و متقاضیان برای ثبتنام باید آن را
پرداخت کنند.
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اجتماعی

دولت

تکذیبفیلتردائمیتلگرام

در شــرایطی کــه برخی منابــع خبری از
فیلتر شــدن دائمی تلگرام خبــر دادهاند،
وزیر ارتباطــات این موضوع را تکذیب کرد.
به گــزارش «انتخــاب» ،محمدجواد آذری
جهرمــی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در واکنــش به شــایعه مذکور در حســاب
توئیتری خود نوشــت :شــایعههایی که در
خصوص قطع دائمی تلگرام مطرح میشود
صحــت ندارد و به نظر میرســد هدف آنها
ایجــاد نارضایتیهای اجتماعــی و بدبینی
عمومی اســت .پیشتر ایلنا درگزارشی به
نقــل از یک منبع مطلــع ادعا کرده بود که
«به دلیل عدم همکاری تلگرام با مســئوالن
کشور ،این پیامرسان به صورت دائمی فیلتر
خواهد شــد اما در مورد اینستاگرام تصمیم
متفاوتــی گرفته شــده و با توجــه به نبود
نمونه داخلی بر آن ،فیلترینگ آن به صورت
هوشمند خواهد بود».
آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش:

طرح تغییر فصل مدارس
در حال بررسی است

وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه طرح
تغییر فصل مدارس در حال بررســی است،
گفت :هنوز نمیتوانم پاسخ قطعی برای اجرا
و یا عدم اجرای این پیشنهاد عرض کنم اما
در دستور کار هست و دارد بررسی میشود.
به گزارش ایســنا ،بطحایی اظهار کرد :این
طرح در گذشــته هم پیشینهای داشته که
پیشینهاش هم در گذشته نسبتاً موفق بود،
اما پیشــنهادهای جدیدی در یکی دو سال
اخیر مطرح شده به ویژه در رابطه با آلودگی
هوا که تغییر فصل مدارس مورد بررسی قرار
گرفته و در حال حاضر دارد سیر بررسیاش
را طی میکند.
وی بــا بیان اینکه مولفههــای مختلفی در
این تصمیم موثر است که باید بررسی شود،
اظهار کرد :هنوز نمیتوانم پاسخ قطعی برای
اجــرا و یا عدم اجرای این پیشــنهاد عرض
کنم ،اما در دستور کار هست و دارد بررسی
میشود.
وی خاطرنشــان کرد :اگر بنا بر این باشــد
کــه این طرح به اجرا در بیاید حتماً باید در
قالب یک الیحه به تصویب مجلس برسد که
در آن مســیر هم حتماً نمایندگان مجلس
تغییرات و مالحظاتی خواهند داشت .وی در
پاسخ به ســوال خبرنگاری در رابطه با رفع
پیک آلودگی هوا اظهار کرد :غرض اصلی از
ارائه این طرح ،فقط رفع آلودگی هوا نیست،
اینکه بچهها به همراه خانوادههایشــان در
اواسط سال تحصیلی فرصتی داشته باشند
تا اگر بخواهند مسافرت بروند و اگر بخواهند
با هم بیشــتر ممارســت داشــته باشــند،
همچنین فرصتهای تربیتی اســت که در
این طرح وجود دارد.
بطحایی خاطرنشان کرد :یکی از آثار جانبی
ایــن طرح هم تأثیری اســت که بر کاهش
آلودگی هوا در شــهرهای بــزرگ بر جای
خواهد گذاشت .مولفههای مختلف تأثیرگذار
در این طرح در حال بررسی میباشد و پس
از نهایی شدن به مجلس ارائه خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

9میلیون تومان؛ هزینه ساالنه ورود به طرح ترافیک
به اقشار خاص تخفیف داده میشود

آفتــاب یــزد -گــروه اجتماعی:
چندیپیــش مدیران شــهری و اعضای
شورای شهر تهران از احتمال لغو صدور
آرم ساالنه طرح ترافیک و ایجاد عوارضی
در ســطح پایتخت خبــر داده بودند .در
واقع در طرح جدید تمام خودروها در هر
منطقه از تهران که عبور و مرور مینمایند
با توجه به حجم ترافیک آن منطقه باید
عوارض دهند .امکان تردد تمام خودروها
برای ورود به محــدوده طرح ترافیک و
ایجاد منبع درآمد پایدار از دالیل حذف
طرح ترافیک اســت .از زمــان ارائه این
پیشنهاد مسئوالن و کارشناسان در مورد
میزان کارآمدی این طرح ،بارها اظهارنظر
کردهاند اما بر سر اجرایی شدن یا نشدن
آن هنــوز به توافق نرســیدهاند ،چرا که
طرح بازنگری محدوده طرح ترافیک در
حال بررســی در کمیسیون حمل و نقل
شوراســت و هنوز در شورا و شورایعالی
ترافیک تایید نشــده است .البته شهردار
تهران گفته اســت این طرح را در سال
آینده اجرایی میکنیم و تمامی سهمیهها
را حذف خواهیم کرد .این در حالیست که پلیس
همچنان مخالف است.

برداشــته میشــود و در روزی که اغلب مدارس
و ادارات تعطیلانــد امــکان دسترســی رایگان
شــهروندان به محدودههای مرکزی شهر فراهم
میشود .پیشبینی میشود که با این تغییر ،هم
جزئیات طرح ترافیک جدید
انگیزه برای ورود به محدوده برای روزهای شنبه
در طرح ترافیــک جدید محدوده ســابق طرح
تا چهارشــنبه کاهش یابد و هم ترافیک سنگین
ترافیک به نام محدوده ســبز ،محدوده ســابق
ســاعات بعد از ظهر پنجشنبهها در طول ساعات
زوج و فرد که طرح کاهش در آن اجرا میشــود
صبــح تا عصر توزیع و روان شــود .بدین ترتیب
نیز محدوده آبی و کل شــهر تهــران به عنوان
شهروندان میتوانند از این فرصت هفتگی برای
محدوده سفید نامگذاری میشــود .اجازه ورود
دسترســی رایگان و هدفمند بــه محدوده طرح
بــه دو حریم ســبز و آبی
استفاده کنند .به جای
بینی
ش
پی
قانون
الزامات
براســاس
شهر تهران از سال 1397
صــدور طــرح ترافیک
بر اســاس ضوابط جدید و
سایر
همانند
تهران
شــهرداری
شده،
بــرای افراد خــاص و
ســنجیدهای صادر خواهد کشــورهای توســعه یافته ،درآمد ادارات ،همه شهروندان
شد .یعنی همه شهروندان حاصل از این طــرح را صرف تقویت مجازنــد وارد محدوده
با ضوابط مشخص و آشکار زیرســاختهای حمل و نقل عمومی شــوند و در صورتی که
میتواننــد وارد محــدوده میکند و در این باره به شــهروندان تردد آنها انــدک و در
شوند .در واقع خودروهای
حد نیاز بــا خودروهای
دولتی و سهمیهای و افراد گزارش میدهد .طرح جدید به واسطه
ســالم ،کمتــر آالینده
خاص نیز پس از این مانند زمینهسازی برای توسعه حمل و نقل و ترجیحا در ســاعات
ســایر مردم بابــت ورود عمومی ،در بلند مــدت میتواند به غیراوج ترافیک باشــد،
به طرح هزینــه پرداخت کاهش آلودگی هوا و تســهیل کنترل هزینههــای کمتــری
میکنند ،امــا هزینه ورود ترافیک هم کمک کند
پرداخــت خواهند کرد.
به محــدوده طرح ترافیک
برای مثال هزینه تردد
برای عمــوم مردم ،به طور
در ساعات غیراوج ترافیک ،یک سوم هزینه تردد
متوســط کمتــر از وضع فعلی خواهد شــد و با
در ساعات اوج ترافیک خواهد بود .داشتن گواهی
مدیریت زمانهای تردد ،قابل کاهش خواهد بود.
معاینه فنی برتر به معنای برخورداری از تخفیف
عصرگاهی
در طرح جدید بــرای کنترل ترافیک
 20درصدی اســت .بر اســاس طرح پیشنهادی
زمان
به
محدوده
عالوه بر زمان ورود خودروها به
تهیه شده عوارض ورود به محدوده سبز بر حسب
خروج نیز توجه شده است و خودروهایی که قبل
ی خودروها،
ساعات ورود و خروج و میزان آالیندگ 
از ساعت  16از این مناطق خارج شوند  33درصد
حدودا بین  10تا  36هزار تومان خواهد شد که با
هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد.
احتساب این آمار هزینه ورود به محدوده در سال
بیش از  ۹میلیون تومان میشود .عوارض تردد در
برداشته شدن محدودیت طرح ترافیک
محدوده آبی نیز بر حسب همین متغیرها روزانه
در روز پنجشنبه
حدود  3تا  12هزار تومان خواهد بود .براســاس
بــه گزارش فارس ،همانند اکثر کشــورهایی که
الزامات قانون پیشبینی شــده ،شهرداری تهران
تجربه اجرای طرحهای مشابه را دارند در روزهای
همانند ســایر کشورهای توســعه یافته ،درآمد
پنجشــنبه به کلی محدودیتهای طرح ترافیک
حاصل از این طرح را صرف تقویت زیرساختهای
حمــل و نقل عمومی میکنــد و در این باره به
شهروندان گزارش میدهد .طرح جدید به واسطه
زمینهسازی برای توســعه حمل و نقل عمومی،
در بلند مدت میتوانــد به کاهش آلودگی هوا و
تســهیل کنترل ترافیک هم کمک کند .درواقع
در این طــرح از افرادی که با خودرو شــخصی
وارد محدودههای ســبز و آبی میشوند ،عوارض
اخذ میشــود و خرج ایجاد ســهولت تردد برای
کسانی اســت که خودرو خود را کنار میگذارند
و با وسیله عمومی سفر میکنند .مدیریت اجرایی
این طرح کامال مبتنی بر ابزارهای جدید اینترنتی
و پرداخت آنالین اســت ،به ایــن صورت که هر
فردی یک حساب کاربری برای خود ایجاد خواهد
کرد و به میزان دلخواه آن را شــارژ میکند و در
صــورت ورود به محدودههای طرح ،هزینه آن به
صورت خودکار از حساب او کسر و صورتحساب
او به روز میشــود .این حســاب کاربری همانند
ســیمکارتهای اعتباری تلفن همــراه و کارت
بلیتهای مترو ،هم در داخل اپلیکیشــن و هم
با اســتفاده از رمز دوم کارتهای بانکی از طریق
 USSDیــا درگاههای پرداخــت اینترنتی قابل
شــارژ اســت و هر بار که خودرو وارد محدوده
شود ،براساس تعرفه و ضرایب تعیین شده ،مبلغ
عوارض محاسبه و از اعتبار خودرو کسر میشود.

مجــاز به محدوده طرح ثبت میشــود.
ضمن اینکه آمــاری در خصوص تعداد
پالکهــای مخــدوش وجــود نــدارد.
پورسیدآقایی افزود :سیستم پالکخوان
ما به گونهای اســت که تمام دو میلیون
خودرویــی کــه وارد محــدوده زوج و
فرد میشــوند را ثبت میکند و قدرت
پالکخوانــی دوربینهای مــا نامحدود
اســت ،البتــه در دوربینهــای قدیمی
قدرت تشخیص پالک تا حدی پایین بود
که در حــال حاضر به دنبال تقویت آنها
هستیم .پورسیدآقایی در مورد مخالفت
پلیس با اجرای این طرح جدید ترافیک
گفت :در شورای عالی ترافیک ،فرمانده
پلیس تهران و پلیس راهور حضور داشته
و موافقــت خود را با کلیــات این طرح
اعالم کرده و قرار شــد در مورد جزئیات
آن بحث شود .پورســیدآقایی در مورد
افزایش تردد موتورســیکلتها با اجرای
طرح جدید ترافیک گفت :شمارهگذاری
موتورســیکلتهای کاربراتوری ممنوع
شــده و همزمان طرح موتورهای برقی
شارژ کارت اعتباری؛ اما و اگرها
را با اعطای کمک بالعــوض دو میلیونی دنبال
میکنیم .وی در مورد احتمال دیر اجرا شدن این
در صورت شــارژ نبودن حساب کاربری ،خودرو
طرح ادامه داد :اجرا صفر و یک اســت و اگر این
به محض ورود به محدوده جریمه نخواهد شــد
طرح تا  15بهمن از ســوی شورایعالی ترافیک
بلکه تا ساعت  24روز بعد فرصت است تا حساب
تصویب شــود در ســال  97اجرا خواهد شد در
کاربری خود را شــارژ کند .در مقابل اگر کسی
غیر اینصورت به ســال  98موکول میشود .وی
وارد محدوده طرح شد و در مهلت اعالم شده نیز
گفت :با اجرای طرح جدید و در روزهای آلودهای
حساب کاربری خود را شارژ نکرد ،عالوه بر اینکه
که کمیته اضطرار اعالم کند هیچکس حق تردد
عــوارض را باید پرداخت کند ،جریمه نیز خواهد
در محدوده طرح ترافیک را ندارد چراکه طرحی
داشت .برای ساکنان محدوده طرح ترافیک،امکان
در ایــن صــورت از قبل
جدیــدی فراهم شــده
اســت که آنها میتوانند در صورت شارژ نبودن حساب کاربری ،فروخته نشده و هرکس
تا ســاعت  08:30صبح خــودرو به محــض ورود به محدوده بــه محدوده طــرح وارد
از محدوده طــرح خارج جریمه نخواهد شــد بلکه تا ساعت شــود جریمــه خواهد
شوند ،بدون اینکه جریمه 24روز بعد فرصت اســت تا حساب شد .پورسیدآقایی گفت:
پیش بینی ما این اســت
شوند .همچنین در طرح کاربری خود را شــارژ کند .در مقابل
که با اجرای طرح جدید
جدید بــرای اســتفاده
از خودروهــای پــاک اگر کسی وارد محدوده طرح شد و در از  100هــزار نفری که
(هیبریــدی و برقــی) و مهلت اعالم شده نیز حساب کاربری مجوز ساالنه میگرفتند،
همچنین دریافت معاینه خود را شــارژ نکرد ،عالوه بر اینکه قطع به یقین  30درصد
فنــی برتر ،تســهیالت عــوارض را باید پرداخت کند ،جریمه کاهش خواهیم داشــت،
چراکه همه ســازمانها
ویــژهای در نظــر گرفته نیز خواهد داشت
و نهادها حاضر نیســتند
شده است که شهروندان
برای هر خودرو ســالی
تا حد امکان به ســمت
هشت میلیون تومان پرداخت کنند.
استفاده از خودروهای با کیفیت و کمتر آالینده
گرایش یابند ،به نحــوی که عوارض خودروهای
حذف طرح ترافیک
هیبریــدی و برقی 90درصد و خودروهای دارای
به احتمال زیاد سال آینده اجرا نمیشود
معاینــه فنی برتــر 20درصد تخفیــف خواهند
همچنین رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه
داشت.
ابهامات پلیس برای حــذف طرح ترافیک هنوز
خبرنگاران مشمول تخفیف طرح ترافیک
برطرف نشده اســت ،گفت :حذف طرح ترافیک
میشوند
به احتمال زیاد سال آینده اجرا نمیشود.رئیس
پلیس راهور تهران با اشاره به این که حذف طرح
در این راستا حسن پورسیدآقایی ،معاون حمل
ترافیک در ســال آینده در مرحله کارشناســی
و نقــل و ترافیک شــهرداری تهــران در مورد
اســت ،تاکید کرد :هنوز ابهامات پلیس در این
برخــی جزئیات طــرح جدید ترافیک ســاالنه
خصوص برطرف نشــده است .سردار محمدرضا
تهران گفت :اعتقاد ما این اســت که زمانی که
مهماندار گفت :این طرح توسط شهرداری تهران
از میان چهارمیلیون خــودرو پالک تهران تنها
ارائه شده که بر اساس آن پیشنهاد شده فروش
به صدهــزار خــودرو آرم طــرح ترافیک تعلق
کارت طرح ترافیک حذف و شارژ کارت جایگزین
میگیرد ،این به آن معناست که یا مجوزها باید
شود .از سوی دیگر بر اساس این طرح پیشنهاد
برداشته شود یا آنکه باید کامال شفاف و ضابطه
شده که طرح زوج و فرد پولی شود .وی با اشاره
مند شــود .وی افزود :در ســال گذشــته 441
به این که فعال این طرح در مرحله بررسی پلیس
مرکز ،ســهمیه آرم طرح ترافیک میگرفتند که
اســت ،گفت :از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی
امسال این سهمیه برای آنها حذف میشود .وی
مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه،
ادامه داد :با شورایشــهر ،شورای عالی ترافیک
فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن
و پلیس نســبت به تصمیمگیری در مورد طرح
این محدوده و  ...دارد .رئیس پلیس راهور تهران
جدید ترافیک تهران تعامــل کردهایم و کلیات
با تاکید بر این که باید ابعاد اجتماعی و انتظامی
آن به تصویب رسیده است .پورسیدآقایی گفت:
طرح پیشــنهادی شهرداری تهران کامال بررسی
امــا در مورد نرخ این طرح جدید باید شــورای
شــود ،گفت :به طــور قطع اجرایی شــدن این
شهر تصمیم بگیرد که میتواند برای برخی افراد
طرح تصمیم صرف یک نهاد یا سازمان نیست و
تخفیفهایی درنظر بگیرد .معاون حمل و نقل و
حداقل نیازمند مصوب شدن در شورای ترافیک
ترافیک شــهرداری تهران گفت :به این صورت،
شــورای شــهر میتواند برای جانبازان ،بیماران
شــهر تهران و شــورای شــهر تهران است .وی
خاص و حوزههای خبــری ،ردیفهای تخفیف
خاطرنشــان کرد :باید با روشهای جدید میزان
قائل شــود ،اما درنهایت ،این شورای شهر است
اســتفاده از خودرو شخصی را کاهش دهیم چرا
که قیمتگذاری را انجام میدهد .پورسیدآقایی
که این امر یکــی از راههای کاهش آلودگی هوا
افزود :فع ً
ال در حال حاضر ســقف پرداختی برای
و ترافیک اســت .رئیس پلیــس راهور تهران در
طرح ترافیک ساالنه 36هزارتومان درنظر گرفته
پاسخ به ســوالی در خصوص این که آیا اجرای
شده است .وی گفت :قرار است از درآمد حاصل
این طرح به ســال آینده میرسد یا خیر ،گفت:
از اجرای طــرح ترافیک جدید ،هزار دســتگاه
اگر امسال کارشناسی طرح از نظر پلیس نتیجه
اتوبــوس و  20قطار مترو خریداری و در ســال
بدهد و مراحل دریافت مصوبات آن طی شــود
آینده بــهکار گرفته شــود .وی گفــت :روزانه
شاید برسد؛ ولی احتمال اجرایی نشدن آن هم با
حداکثر  14هــزار تخلف مربوط بــه ورود غیر
این فرصت کم ،زیاد است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد

مصرف «گل» به سن دانشآموزان رسید

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن بیان
اینکه  12تــا  15هزار معتاد متجاهر در تهران
وجــود دارد از راهاندازی مراکــز درمان مادران
باردار معتاد و توســعه گرمخانههای ویژه زنان
خبر داد .به گزارش ایســنا ،پرویز افشار افزود:
آمار مجموع متهمان دســتگیر شده در  9ماهه
اول 320هزار نفر بود که  9.9درصد افزایش را
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
در امر ســاماندهی متجاهرین نیز کارهای ویژه
ای در دســت اســت و  17هزار و  980نفر در
سطح تهران در دورههای سه ماهه ساماندهی و
به مراکز ماده  16و ماده  15برای درمان ارجاع
شــدند ،البته آمار معتــادان متجاهر در تهران
12تا  15هزار نفر است و این آمار نشان میدهد
تعــدادی دوباره جمع آوری شــدند یا بیش از

ســه ماه در مراکز ماندهاند .افشار از اختصاص
79میلیارد تومان بــرای درمان اعتیاد به بیمه
سالمت و تکمیل سامانه ایداتیس توسط وزارت
بهداشت خبر داد و گفت :توسعه گرمخانههای
ویژه زنــان و راه انــدازی مراکــز درمان زنان
بــاردار از جملــه دیگر اقدامات اســت .اکنون
20مرکز ماده  16در کشــور داریم و کل افراد

تحت پوشش در مراکز فعال در چهارماهه اول
 6911نفر بودهاســت .افشار درباره سن شروع
مصرف مواد مخــدر گفت :در مجموع میانگین
ســن مصرف مواد مخدر تغییر نکرده است اما
اطالعاتی داریم که نشــان میدهد در جمعیت
دانش آموزی افراد در سن  16 ،15و 17سالگی
شــروع به مصرف گل میکننــد و مصرف گل
در ســنین پایینتر شروع میشــود .وی افزود:
مصرف شیشه در کشــور به شدت پایین آمده
و اکنون گل دومین ماده مصرفی شــده است.
دسترســی به گل راحت تر شــده و برخی بذر
دارای شــاهدانههای باال را ســعی میکنند از
خارج وارد کرده و در محیطهایی چون پاسیو و
گلخانه بکارند .از سوی دیگر تبلیغات اغواکننده
در سایتها زیاد است.

