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يا محول الحول واالحوال

اوال، رس��م و قانون نانوش��ته ای وج��ود دارد که 
در خیلی از س��ریال های تلویزیونی، به ط��ور اعم و 
در مناس��بت نوروز، به طور خاص، ش��خصیت های 
کم سواد، مسخره، و عقب افتاده این سریال ها عمدتا 
شهرستانی یا روستایی اند و با لهجه حرف می زنند، 
اما موض��وع وقتی بیش��تر زننده به نظر می رس��د 
 که این معنا القا می ش��ود که افراد باس��واد، مرتب و 
خوش لباس و با فرهنگ، ب��ه لهجه پایتخت حرف 
می زنند و این مسأله را القا می کنند که لهجه تهرانی 
لهجه معیار است. درباره اهمیت لهجه، همین بس که 
لهجه و گویش محلی یکی از میراث های ماندگار در 

فرهنگ هر جامعه، قوم و ملت محسوب می شود.
میراثی ناملموس که به صورت فیزیکی قابل رویت 
نیست تا مانند بلوط زاگرس یا دریاچه ارومیه و تاالب  

هامون و ... تخریب شان را با چشم ببینیم.
ثانیا، این سریال های بی محتواکه عمدتا خنده در 
متن آنها نشان از جلف بودن دارد، لودگی، مسخرگی 
و بی ادبی را ت��ا حدی جلو برده اند ک��ه با رفتارهای 
هیس��تریک و افراط و تفریط در بیان و بازی، قدرت 
تمیز و تفکیک را از مردم سلب کرده اند. سهل است، 
پس از اتمام قسمتی از یک سریال نخ نما و القید و به 
شدت سطحی، باید اهل خانه جمیعا، اشتباهات لپی 
مربوط به پشت صحنه نابازیگران کوتوله و لوده ای 
را تحمل کنند که جز اشاعه کلمات رکیک و جلف، 
هنری دیگر در چنته ندارند. )وای برما، وای برما که 
اینان best seller / پرفروش های مملکت شده اند(.

ثالثا، سوءاستفاده از خنده به طرز ناشیانه، جلف 
 و حتی مخرب در این آش��فته ب��ازار بی خردی و
 بی سوادی مزمن برخی از س��ازندگان سریال ها 
جری��ان دارد. ب��رای فهم بیش��تر مس��أله خوب 
است بدانیم که روان شناس��ان درباره علل عمده 
روانشناسی خنده می گویند: خنده نشانه اعتماد 
به دیگ��ران، تقویت روابط اجتماع��ی، اجتناب از 
درگیری و برخورد، ایج��اد صمیمیت، پذیرش و 
تعامات مثبت با دیگری اس��ت. آنان معتقدند، 
خن��ده موجب می ش��ود ک��ه خ��ود را متعلق یا 
نزدیک به یک گروه بدانید. خنداندن تماشاگران 
در س��ریال های تلویزیونی وقتی رخ می دهد که 
ابتدا ذهن و حواس بیننده را با تمهیدات مختلف 
در دایره لودگی قرار می دهند، س��پس تماشاگر 
را ب��ه دنبال خود می کش��انند. از آنج��ا که خنده 
موجب ایجاد صمیمیت، اعتماد و تعامل می شود، 
با س��رایت خنده های جلف و لودگی های نخ نما 
در من��ازل مردم، موجب��ات پذی��رش و تعامل را 
فراهم می سازند. رویکرد این متن مختصر بیشتر 
خطاب به نوجوانان و جوانان و گروه هایی است که 
به قیمت اعتماد به رسانه ملی باید این همه لودگی 
و بی ادب��ی را در این همه »س��ریال های آبکی« یا 
Soap Opera تحمل کنند. فرهنگ فارس��ی 
معی��ن در معنای کلم��ه »جلف«، آورده اس��ت: 
سبکسر، بی خرد. احمق، ابله. میان تهی. بی ادب. در 
لغتنامه دهخدا نیز در تعریف »جلف« آمده است: 
سفیه و خودسر و بی باک. فرهنگ لغت عمید هم 
»جلف« را این گونه معنی کرده است: سبک، زننده 
و ناشایس��ت. اما برای درک و فهم و لمس عمیق 
معنای کلمه »جلف« نی��ازی به مطالعه فرهنگ 
فارسی و لغتنامه های قطور نیس��ت. کافی است 

وقت بگذارید و سریال های ایام نوروز را ببینید.

شهر

 آرم های طرح ترافیک
 تا پايان فروردين اعتبار دارند

ف�ارس| رئیس پلی��س راهور ته��ران بزرگ 
گفت: آرم ه��ای طرح ترافیک  س��ال 93 تا پایان 

فروردین ماه  سال 94 اعتبار خواهند داشت.
س��ردار س��یدتیمور حس��ینی، رئیس پلیس 
راهور تهران بزرگ گفت: از آنجا که پروسه توزیع 
کارت های ورود به طرح ترافیک هنوز کامل نشده 
است و عده ای از رانندگان موفق به دریافت مجوز 
عبور نشده اند، آرم های طرح ترافیک  سال 93 تا 

پایان فروردین ماه  سال 94 اعتبار خواهد داشت.
او افزود: البته با توجه به اینکه امس��ال کنترل 
کامل محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد از طریق 
دوربین ها انجام می شود، نیازی به داشتن کارت 
نیست و به شرط آنکه رانندگان پیش از پایان  سال 
93 مدارک خود را تحویل داده باش��ند خودروی 
آنها در سامانه ثبت شده و حتی در نبود کارت ورود 

به طرح ترافیک نیز جریمه نخواهند شد.
سردار حس��ینی در پاس��خ به این س��وال که 
عده ای از رانندگان امس��ال اولین سالی است که 
آرم طرح ترافیک قرار اس��ت دریافت کنند و این 
افراد آرم های  س��ال 93 را ندارند که به واسطه آن 
بتوانند وارد طرح ش��وند و این امکان وجود دارد 
که مأموران پلیس جلوی آنه��ا را بگیرند، گفت: 
این افراد هم اگر مدارک خود را پیش از پایان  سال 
93 ارایه کرده باش��ند مش��کلی نخواهند داشت 
و می توانند ب��دون داش��تن کارت طرح ترافیک 
وارد محدوده ش��وند. او گفت: به این نکته توجه 
داش��ته باش��ید که درحال حاضر به هیچ عنوان 
مأموران پلیس به صورت دستی و فیزیکی جلوی 
خودروها را نمی گیرند و درباره داشتن و نداشتن 
 آرم طرح ترافیک مداخله ای نمی کنند زیرا پروسه 
جریمه ک��ردن خودروهای متخل��ف به صورت 

الکترونیکی و براساس فعالیت دوربین هاست.

روی خط خبر

 مطالعات برای حذف
 محدوده زوج و فرد در تهران آغاز شد
رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از انجام 
اقدامات مطالعاتی برای حذف محدوده زوج و فرد در 

پایتخت خبر داد.
ول��ی اهلل آذروش گفت: در ح��ال حاضر حذف این 
مح��دوده در مرک��ز مطالعات معاون��ت حمل ونقل 
در حال بررس��ی اس��ت. او با بیان این که از 6 ماه قبل 
اقدامات مطالعاتی برای بررسی زوایای این اقدام آغاز 
شده است، گفت: به نظر می رسد آبان ماه امسال بتوان 

نظر قطعی در مورد اجرایی شدن این مهم ارایه کرد.
آذروش ب��ا بیان این که براس��اس طرح های اولیه، 
خودروها براساس آالیندگی به چهار رنگ قرمز، زرد، 
آبی و سبز تقسیم می شوند، گفت: میزان آالیندگی 
خودروها پ��س از معاین��ه فنی دقیق، مش��خص و 
براساس حدود مجاز آالیندگی می توانند به محدوده 
زوج و فرد و ترافیک وارد ش��وند. به گفته او، آبان ماه 

امسال، نتایج نهایی مطالعات اعام می شود.

 افتتاح 6۰ مدرسه زيست محیطی
 در 5 منطقه آب و هوايی کشور

مدیرکل دفتر آموزش و مش��ارکت های مردمی 
س��ازمان محیط زیس��ت از راه اندازی 60 مدرس��ه 
محیط زیستی از ابتدای مهرماه 94 در 5 منطقه آب 
و هوایی کشور خبر داد. محمد درویش به مهرگفت: 
از مهرماه 94، 60 مدرس��ه زیس��ت محیطی افتتاح 
می شود.او با بیان این که مدارس »جم« که به اختصار 
 به معنای مدارس جامع محیط زیس��تی هستند در

 5 منطقه آب و هوایی کش��ور راه اندازی می ش��وند، 
گفت: این مدارس در مناطق ایران و تورانی، هیرکانی، 
ارس��بارانی، زاگرس، خلیج فارس و عمانی تشکیل 
می شوند. درویش با بیان این که در هر یک از مناطق 
آب و هوایی، 10 مدرس��ه زیس��ت محیطی شامل 5 
مدرسه دخترانه و 5 مدرسه پسرانه تشکیل می شود، 
تصریح کرد: این مدارس از مقاطع پیش دبس��تانی، 
دبستان و متوسطه تشکیل می شود. مدیرکل دفتر 
آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست 
با بیان این که به غیر از این 50 مدرسه زیست محیطی 
که در 5 منطقه آب وهوایی کشور تشکیل می شوند، 
10 مدرسه زیست محیطی در تهران برگزار می شود، 
یادآور شد: این مدارس در  سال تحصیلی 95-94 به 
صورت پایلوت کار خود را آغاز کرده و پس از ارزیابی و 
آسیب شناسی در طول 10 سال سعی می کنیم تمام 
مدارس کشور را به مدارس زیست محیطی یا همان 
مدارس جم تبدیل کنیم. به گفته او، مهم ترین ویژگی 
این مدارس این اس��ت که دانش آموزان این مدارس 
دارای سواد زیست محیطی شده و فهم اکولوژیک را 
یاد می گیرند. درویش تصریح ک��رد: عاوه بر این در 
ساختار این مدارس نیز هدررفت انرژی به کمترین 
میزان خود می رس��د و مصرف آب کم می ش��ود. در 
این م��دارس، کاغذ اس��تفاده نمی ش��ود و حداکثر 
استفاده از انرژی های نو، در مدارس زیست محیطی 
اتف��اق می افتد.درویش تصریح ک��رد: دانش آموزان 
در ای��ن مدارس تا 9 س��ال به صورت غیرمس��تقیم 
آموزش های زیس��ت محیطی می بینند اما از  س��ال 
 نهم به بعد آموزش های آکادمیک زیست محیطی را 

فراخواهند گرفت.

سالمت

شهروند| وزارت بهداشت  سال پرکاری را پشت 
سر گذاشت. در 12 ماهی که گذشت این وزارتخانه 
توانس��ت 12 قل��م داروی ضدس��رطان تولید کند، 
قیمت داروهای تولید داخ��ل برای بیماران خاص را 
تا 50 درصد کاهش دهد، واردات دارو را 300 میلیون 
دالر کم کند و صادرات دارو افزایش 40 درصدی پیدا 
کند. در کنار همه اینها میزان دسترسی بیماران مبتا 
به ام اس به داروهایشان نسبت به  سال 92، هم حدود 
5 هزار نفر باال رفت و کمبود اقام دارویی کم شد، به 
طوری که قبا 270 قلم دارو کمبود داش��تیم که در 
 سال گذش��ته به کمتر از 30 قلم رسید. همچنین 
گزارش ها نشان می دهد در  سال 93 یک هزار بیمار 
مبتا به ام اس، نسبت به  سال 92، کمتر از داروی های 
خارجی اس��تفاده کردند. در  س��ال گذش��ته ورود 
داروهای تک نسخه ای هم کم شد و از 194 میلیون 
دالر به 44 میلیون دالر رس��ید. ای��ن اما همه ماجرا 
نبود. براس��اس اعام این وزارتخانه، در 12 ماه  سال 
93، قیمت تجهیزات پزشکی هم تا 42 درصد کم شد 
و در بخش اورژانس هم 1500 دس��تگاه آمبوالنس 
به ناوگان اورژانس اضافه ش��د. وزارت بهداشت برای 
امسال هم برنامه هایی دارد، قرار است، واردات روغن 
پالم از 700 هزار تن به 300 هزار تن کاهش پیدا کند.

اینها بخشی از گزارش وزارت بهداشت از برنامه ها 
و اقدام��ات اجرای��ی حوزه غ��ذا و دارو در راس��تای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی است. براساس 
بند 2 سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان 
غ��ذا و دارو حمایت از ش��رکت های دان��ش بنیان 
برای تولی��د دارو و تجهیزات و ملزومات پزش��کی 
به ویژه تجهی��زات گرانقیمت وارداتی را در دس��تور 
برنامه ها و اقدام��ات خود ق��رار داد، همچنین برای 
تحقق بند 6 سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی 
حمایت از تولی��دات محصوالت باکیفی��ت ایرانی 
و کاه��ش 30 درصد واردات دارو نس��بت به  س��ال 
92 )900 میلیون دالر در  س��ال 93 به یک میلیارد 
و 300 میلی��ون دالر در  س��ال 92( و همچنی��ن 
برنامه ریزی برای کاهش واردات دارو در  سال 94 به 
میزان 100 میلیون دالر و خودکفایی در تولید صافی 
دیالیز با افتتاح خط دوم تولید صافی دیالیز و کیسه 
خون در  سال 93 ازجمله اقدامات سازمان غذا و دارو 

بوده است.
تولید 12 قلم داروی ضدس��رطان وارداتی تا آخر  
سال 93 در کش��ور، جایگزینی 2 قلم داروی تولید 
داخل برای درمان کم کاری تیروئید و ضدالتهابی به 
جای مشابه خارجی با قیمت و کیفیت مناسب هم 
براس��اس بندهای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
انجام شد. همچنین سازمان غذا و دارو برای تحقق 
بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی 
ازجمله تأمین داروهای مورد نیاز بیماران در راستای 
طرح تحول نظام سامت و کاهش چشمگیر ارجاع 
بیماران به خارج از بیمارس��تان نسبت به  سال قبل، 
کاهش هزینه ه��ای پرداختی )فرانش��یز( بیماران 
سرطانی و صعب العاج به 10 درصد در  سال گذشته 
و تاش برای رایگان شدن این 10 درصد در  سال 94، 
کاه��ش 50 درصدی قیمت داروه��ای تولید داخل 
برای بیماری های خاص، صعب الع��اج و مزمن در 
 سال 93 انجام داد. در بخشی از این گزارش به نتایج 
طرح تحول نظام سامت هم اشاره شده، بررسی ها 
نشان می دهد، در سالی که گذشت بیش از 3 میلیون 

نفر از کاهش هزینه های پرداختی در بیمارستان ها 
اس��تفاده کردند و ماندگاری پزش��کان در مناطق 
محروم هم رش��د 77 درص��دی را نش��ان می دهد. 
کاهش نصف هزینه های کمرشکن و فقرزا در حوزه 
سامت در  س��ال 93 با اجرای طرح تحول سامت، 
کاهش 32 درصد از می��زان پرداختی م��ردم برای 
خدمات بس��تری در مقایس��ه با قبل از اجرای طرح 
تحول نظام س��امت، کاهش هزینه های پرداختی 
از جیب م��ردم بین 17 تا 18 درص��د از 58 درصد به 
40درصد، کاهش 15 درصدی هزین��ه پرداخت از 
جیب م��ردم برای خدمات س��رپایی از 30 درصد به 
15 درص��د، کاهش42 درص��دی قیمت تجهیزات 
 پزش��کی با اج��رای طرح تح��ول نظام س��امت، 
کاهش یافتن قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی 
پرمصرف، مانند لنز داخل چشمی و استنت های قلبی 
به طور متوسط 42 درصد، کاهش 25 درصدی هزینه 
خدمات تش��خیصی پاراکلینیکی و آزمایشگاهی، 
برخوردار ش��دن بیش از 3 میلی��ون و 50 هزار نفر از 
کاهش پرداختی در طرح تحول نظام س��امت طی 
6 ماه از اجرای این برنامه، حذف فرانش��یز بیماران 
ازجمله هموفیلی، تاالس��می، پیوند کلی��ه، ام اس، 
دیالیزی و همچنین بیماران صعب العاج و سرطانی 
در بیمارس��تان های دولتی، انجام 240 هزار زایمان 
طبیعی به طور رایگان در سراسر کشور در 6 ماهه اول 
طرح تحول نظام سامت و افزایش پوشش بیش از 
300 خدمت نوین توسط س��ازمان های بیمه گر با 
اجرای کتاب تعرفه گذاری افزایش حمایت بیمه ها 
نس��بت به هزینه های پیوند اعضا در 3 ماهه پایانی  
سال 93 هم در سالی که گذش��ت جزو برنامه های 
اجرا شده بود. در ادامه این گزارش، وزیر بهداشت هم 
اقدامات این وزارتخانه در  سال 93 را تشریح کرد، او 
گفت، در سالی که گذشت 3 هزار پزشک در مناطق 
مختلف کشور توزیع ش��دند، آمبوالنس هوایی هم 

راه اندازی شد. 
حسن  هاش��می یکی از اقدامات مثبت  سال 93 
در حوزه س��امت را بیمه ش��دن بیش از 8 میلیون 
نفر دانس��ت و افزود که »در  س��ال 93 موفق شدیم 
90 درصد قیمت دارو که در گذشته حدود 70 درصد 

بود را پرداخت کنیم.« 
 هاش��می به افزای��ش 2 برابری اق��ام دارویی در 
روس��تاها هم اش��اره کرد، »در  س��ال 93 توانستیم 
کمبود شدید برخی از واکسن ها مثل فلج اطفال را 
جبران کنیم و موفق به اضافه شدن واکسن پنجگانه 
)پنتاواالن( به برنامه واکسیناسیون کشوری کودکان 
ش��دیم.« او همچنین، با بیان این که در ش��هرهای 
زیر 20 هزار نفر تقریبا کمبود پزش��ک جبران شده، 
گفت: »در بیمارستان های ش��هرهای زیر 50 هزار 
نفر توانس��تیم پزشکان متخصص رش��ته های پایه 
را مس��تقر کنیم.«  هاش��می یکی از اقدامات خوب 
دیگر را سرشماری حاشیه نشینان شهرهای بزرگ 
اعام کرد؛ »درح��ال حاضر نزدیک به 9 میلیون نفر 
حاشیه نشین داریم.« به گفته  هاشمی، از این تعداد، 
حدود 2.5 میلیون نفر تحت پوش��ش ش��بکه های 
بهداشتی و درمانی قرار گرفته اند؛ »به ازای هر  هزار 
نفر یک نفر کارشناس سامت و به ازای هر 50 هزار 
نفر، 3 نفر پزشک، دندانپزشک و کارشناسان سامت 
روان و تغذی��ه در مراکز بهداش��تی و درمانی حضور 

دارند و ارایه خدمت می کنند.«

تشریح اقدامات وزارت بهداشت در سالی که گذشت

 از کاهش هزينه های کمرشکن 
تا افزايش 2 برابری دارو در روستاها

شهروند| مسافران راهی آشوراده نشدند. آرامش   تولید 12 قلم داروی ضدسرطان و کاهش 50 درصدی قیمت داروهای داخلی برای بیماران خاص
تنها جزی��ره ایرانی خزر، در تعطی��ات نوروز برهم 

نخورد و گردشگران به آشوراده سفر نکردند. 
آخرین روزهای  س��ال 93 بود ک��ه فرماندار بندر 
ترکمن، از پیش بینی امکانات م��ورد نیاز خانواده ها 
برای طبخ غذا، فضای بازی فرزن��دان، ماهیگیری و 
استراحت کنار ساحل برای مس��افران خبر داده و از 
گردش��گران نوروزی دعوت کرده بود که تعطیات  
سال نو را در آش��وراده بگذرانند. این دعوت ناگهانی، 
به نگرانی جدی در میان فعاالن محیط زیست تبدیل 
شد. آنها در ماه های گذش��ته همواره، باز شدن پای 
گردشگران به جزیره را عامل نابودی این منطقه بکر 
زیست محیطی دانس��ته و اعام کرده بودند که این 
پناهگاه حیات وحش که به عنوان منطقه زیست کره 
جهان هم معرفی و ثبت شده است با ورود گردشگران 
به منطقه نابود خواهد ش��د. پس از ای��ن دعوت، بار 
دیگر تاش های بس��یاری برای آگاهی بخش��ی به 
گردش��گران نوروزی آغاز شد. فعاالن محیط زیست 
تاش کردند تا گردشگران را نسبت به کاستی های 
جزیره و مخاطراتی که آنها را در سفر به جزیره تهدید 
می کند، آگاه کنند. بر همین اس��اس حر منصوری 
عبدالملکی، مدی��ر دیده بان میانکال��ه در روزهایی 
ک��ه دع��وت فرمان��دار بندرترکمن از گردش��گران 
داغ بود، از کاس��تی ها و مش��کاتی که جزیره برای 
حضور گردش��گران با آن رو به روس��ت حکایت کرد 
و به»ش��هروند« گفت: »آب تاالب چند  س��ال است 
که »پس روی« کرده، س��طوح ماسه ای داخل آب یا 
دیرک های چوبی که در دریا نصب شده و امکان رفت 
و آمد قایق ها در زم��ان تاریکی را می گیرد زیرا باعث 
می شوند، قایق ها آسیب ببینند. به همین دلیل، بعد 
از س��اعت پنج بعد از ظهر یعنی با نزدیک ش��دن به 
ساعت تاریکی، رفت و آمد قایق ها به جزیره قطع شده 
و عما ارتباط آشوراده حتی با نزدیک ترین شهر قطع 
می شود. در چنین شرایطی اگر کوچکترین اتفاقی در 
جزیره بیفتد یا کوچکترین مشکلی برای گردشگرانی 
که ب��ه جزیره رفته ان��د، پیش بیاید، چه می ش��ود؟ 
چه کسی پاس��خگوی نیازهای امدادی گردشگران 

اس��ت. آن هم در جزیره ای که حتی امکانات اطفای 
حریق هم ن��دارد.« در روزهای پایانی س��ال، فعاالن 
محیط زیس��ت تاش های بس��یاری کردند تا مردم 
بدانند در جزیره ای که امکانات گردشگری ندارد چه 
چیزی انتظارشان را می کشد. آنها مردم را نسبت به 
مخاطراتی که جان و سامتی آنها را تهدید می کرد، 
آش��نا کردند. تعطیات آغاز ش��د و آنچه اتفاق افتاد 
برای فعاالن زیس��ت محیطی غیرقابل باور بود. آنها 
باور نمی کردند که گردشگران به خبرها و نگرانی های 
فعاالن محیط زیس��ت توجه کرده باش��ند و به تنها 
جزیره ایرانی خزر سفر نکنند. با پایان یافتن تعطیات 
نوروز، منصوری عبدالملکی در باره حضور گردشگران 
در آشوراده به »ش��هروند«گفت: » هشدارهایی که 
به مردم برای س��فر به آشوراده داده ش��ده بود، مورد 
توجه گردشگران قرار گرفته بود. بسیاری از مسافران 
وقتی از آنها در باره س��فر به آشوراده سوال می شد، از 
مخاطرات سفر به جزیره می گفتند و یادآور می شدند 
که اگر شب اتفاقی در جزیره بیفتد امکان دسترسی 
به ش��هر وجود ندارد و این موضوع خطرناک است.«  
او ادامه داد: »طبیعت هم به کمک جزیره آمد و دو یا 
سه روز، هوا طوفانی بود که امکان تردد وجود نداشت 
و گردشگران امکان حضور در جزیره را پیدا نکردند. 
از سوی دیگر محیط زیست مازندران از طریق پاسگاه 
بهشهر در آشوراده پیگیر حضور گردشگران در جزیره 
بود. محیط بانان پاسگاه آشوراده با مردم و گردشگرانی 
که خواستار سفر به جزیره بودند، صحبت کرده و آنها 
را از س��فر منصرف می کردند.«  او در ادامه با اشاره به 
اینکه تعداد کمی گردشگر به جزیره سفر کردند هم 
گفت: »هر  سال تعداد کمی گردشگر که از کارمندان 
آموزش و پرورش هس��تند به جزیره سفر می کنند. 
امس��ال هم کارمندان آموزش و پرورش به اقامتگاه 
آموزش و پرورش در آشوراده آمده بودند که این تعداد 
گردشگر هر  سال به جزیره س��فر می کنند.«به این 
ترتیب تاش ها برای عدم سفر گردشگران و مسافران 
نوروزی به آش��وراده به ثمر نشست، پای گردشگران 
نوروزی به آشوراده نرس��ید و جزیره تعطیات را در 

آرامش سپری کرد

کاستی های جزیره، جلوی حضور گردشگران در تنها جزیره ایرانی خزر را گرفت

 مسافران نوروزی
 راهی آشوراده نشدند

زیست بوم

مهر| مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی وزارت ورزش 
و جوانان، از ارایه مش��وق به کارمندان مجرد بخش 

دولتی و غیردولتی برای ازدواج خبر داد.
بهمن بهمنی دراین باره گفت: »یکی از وظایف ما 
این است که زمینه هایی را فراهم کنیم تا افراد بتوانند 
ازدواج هایی را شکل دهند که مقدمه تشکیل دهنده 
خانواده سالم و متعالی باشد.« او ادامه داد: »در مرحله 
کارشناسی طرحی هستیم تا کارمندان مجرد بخش 

دولتی و غیردولتی تش��ویق به ازدواج شوند ازجمله 
یکی از راه ها تش��ویق به ازدواج با یک همکار است.« 
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان 
گفت: »برنامه ه��ای کارآمد برای ترویج و تش��ویق 
ازدواج از دس��تگاه های اجرایی دریافت می شود و در 
دس��ترس عموم قرار خواهد گرف��ت. امیدواریم در  
س��ال 94 بتوانیم یک گام برای اجرای طرح ازدواج 

کارمندان در دستگاه های اجرایی بر داریم.« 

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان: 

تشویق کارمندان برای ازدواج با هم
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نمای نزدیک

 اخیرا بارش باران های موس��می در منطقه آذربایجان ش��رقی و غربی ارتف��اع آب دریاچه ارومی��ه را افزایش داده 
است. این موضوع باعث شد تا مس��افرانی که نوروز امس��ال به اطراف دریاچه ارومیه رفته بودند به همراه مردم این 
 منطقه از این اتفاق خوش��حال ش��دند هرچند با این حال فاصله ساحل تا دریا در بیش��تر مناطق هنوز هم به حد معمول 

نرسیده است.
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