w w w. s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشــنبه |  13شــهریور  14 | 1399محــرم  | 3 SEP 2020 | ۱۴۴2ســال هشــتم | شــماره  ۱۶ |2057صفحــه |  2۰۰۰تومــان

صفحه

14

روزهای شلوغ تیمهای امدادونجات هاللاحمر
در ارتفاعات زاگرس

صفحه

افزایش گرایش خانوادههای ایرانی به بازارهای واسطهای

4

بازار داغ دال لی

سرخپوشان منجی توریستها

63درصد درآمد ایرانیها از کار تأمین نمیشود
در سال  ۹۰درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷درصد بوده است .به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت
نبوده است بلکه از خریدوفروش مستغالت ،سود حساب بانکی ،خریدوفروش سکه و ارز بوده

صفحه

6
کرونا با دنیای سرگرمی و هنر چه کرده است؟

پایان دوران سلبریتیها
یادداشت

صفحه

خبر
ادای احترام به مردی که حقوق یاران با نامش عجین شده

ضارب دوم محیطبان شهید هرمزگانی خودکشی کرد

منش و روش استاد کاتوزیان

تراژدی بندر لنگه

دکتر لیال رئیسی

صفحه

ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
44956200-2

13

پیشنهادهای نجومی ستارههای فوتبال
به باشگاهها در فصل نقل و انتقاالت

5

واکنش آذریجهرمی به خبر فعالسازی
رومینگ اپراتورها و لغو آن

صفحه

استاد کاتوزیان به واقع وجودشان جامع تمام اوصاف
نیکوی انسانی بود...
مهربانی و مهرورزی ایشان همواره مثالزدنی بوده
و هست ،به گونهای که گمان نمیکنم از تمام کسانی که
با ایشان مراوده داشتند ،کسی باشد که مورد مهرورزی
و لطفشان قرار نگرفته باشد؛ بهویژه شاگردانشان که
پدرانه به آنها مهر میورزیدند.
استاد در عین لطف و مهربانی ،در مواضع حرفهای
همواره انسانی بسیار سرسخت و مقاوم بودند .هرگز
مواضع استوارشان درباره ضرورت حفظ استقالل
کانونهای وکال را که در کنگرههای ملی در اصفهان آشکارا
بیان میکردند ،نمیتوان از یاد برد .در آن زمان فضا برای
سخن گفتن از استقالل نهاد وکالت و ایستادگی بر آن ،به
اندازه امروز فراهم نبود و حتی شاید برخی به جهت بیم
از واکنش سخت قوه قضائیه با طرح اینگونه مباحث
چندان موافق نبودند ،اما با این وجود ایشان شجاعانه بر
استقالل کانونهای وکال بهعنوان جوهر ذاتی نهاد وکالت

روحانی تکلیف بازگشایی
مدارس را مشخص کرد

صفحه

رئیس کانون وکالی دادگستری اصفهان

اصرار میورزیدند و وکیل و کانون وکالی بدون استقالل
را فاقد وصف ذاتی وکالت تلقی میکردند و در این امر با
کسی تعارف نداشتند.
استاد کاتوزیان در تمام طول زندگی شریفشان در
راه توسعه و رشد نظام حقوقی کشور تالش و در این
راه با اعتقاد به رسالت واقعی خود بهعنوان یک معلم،
نامالیمات زیادی را تحمل کردند و سختی زیادی کشیدند.
معلمی که در راه دانایی و آگاهیبخشی در حوزه مهم و
زیربنایی حقوق ،هرگز حاضر به معامله نشدند و در این
راه چشم روی تعلقات مادی بستند تا بتوانند در این
ملک آثار جاودانهای از خود بر جای بگذارند .همین منش
و روششان بود که به حق از ایشان چهرهای ماندگار در
اذهان به جای گذاشته است .روحشان شاد و یادشان
جاودان باد.

فرمانده یگان حفاظت محیطزیست گفت« :ضارب دوم محیطبان
شهیدمحمدحسن نژاد در استان هرمزگان خودکشی کرد ».سرهنگ جمشید
محبتخانی روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا ،افزود« :شب سهشنبه طی
درگیریای که بین محیطبان حسن نژاد با شکارچیان در منطقه ارمک در استان
هرمزگان به وجود آمد ،دو شکارچی به ضرب گلوله مستقیم به سینه محیطبان
حسن نژاد ،او را شهید کردند و از منطقه متواری شدند».
او اظهار داشت« :یکی از این ضاربان ،بالفاصله دستگیر و شکارچی دیگر نیز
شناسایی اما متواری شد که خبر رسید این فرد با اسلحه خودکشی کرده است».
او گفت« :ضاربی که خودکشی کرده ،خواهرزاده محیطبان شهید بوده اما در زمان
درگیری نمیدانسته که محیطبان دایی اوست اما وقتی متوجه شد که دایی خود را
کشته ،اقدام به خودکشی کرده است».
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست با اشاره به قانون حمایت از محیطبانان
تأکید کرد« :سازمان محیطزیست با جدیت و طبق مقررات نیروهای مسلح ،پیگیر
حقوق مادی و معنوی برای خانواده آن شهید خواهد بود و شهید محسوبشدن
این محیطبان دیگر مانند قبل زمانبر نخواهد بود».
محیطبان شهید حسن نژاد با ۲۳سال سابقه درخشان ،از سرمایههای
سازمان محیطزیست محسوب میشد که در این سالها در برابر شکارچیان
ایستاد و دوسال هم بهعنوان محیط بان نمونه انتخاب شد.
تابستان سال  95نیز محمد دهقانی و پرویز هرمزی ،دو محیطبان بندرعباس
درمنطقه حفاظتشده گنو بر اثر تیراندازی دو شکارچی غیرمجاز ،جان خود را از
دست دادند.
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از  15شهریور فاصلهای بین جان ،یادگیری
و آموزش وجود ندارد

باالی  10میلیارد!

رومینگ اجباری
شایعه یا واقعیت؟
چه بازیگرانی
8
کتابصوتیخواندهاند؟

