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گزارش

سهم معادن شن و
ماسه در آلودگی هوای
تهران  ۱۰درصد است
نه بیشتر

نایب رییس مجمع نمایندگان تهران با بیان اینکه ســهم معادن شــن و ماســه در آلودگی هوای تهران  ۱۰درصد اســت نه بیشــتر گفت :مدیریت آلودگی هوای پایتخت نیازمند کاهش مواد شیمیایی ناشی از تردد
موتورسیکلت های بنزینی است.
محمدرضا نجفی با اشاره به اینکه منشاء آلودگی هوای تهران مواد و آالینده کنندگان شیمیایی است ،گفت :عمده دلیل آلودگی هوای تهران ناشی از احتراق سوخت های فسیلی مانند بنزین و گازوییل است ،البته
دربرخی مقاطع هم گرد و خاک با منشاء خارجی دلیل آلودگی هوا درتهران است.
نماینده مردم تهران افزود :سهم معادن شن و ماسه اطراف تهران درآلودگی هوای پایتخت کمتراز  10درصد است ،بنابراین اگربه دنبال کاهش آلودگی هوا به شکل اصولی هستیم؛ باید مقابله با تولید مواد شیمیایی
دراولویت قرارگیرد ،ضمن اینکه باید مراکز تولید کننده گرد و غبار دراستان های هم جوار و از خارج از کشور نیزمدیریت شود؛ البته اولویت بعدی هم توقف فعالیت معادن شن وماسه اطراف پایتخت است.

پیشنهاد سفر در آخرین ماه بهار

هجیج روستایی دیدنی در دل کوه

ماه آخر بهار در همه ایران باید انتظار هوای معتدلی را داشت .پیشنهادهای سفر و تفریح این
شماره از روزنامه مستقل هم متناسب با همین حال و هوا در نظر گرفته شده است؛ روستا گردی.
پیشنهاد ما سفر به روستایی است در دل کوه .روستایی با خانه های گلی که از شانه های هم
باال رفته اند و دور تا دورشان را دیوارهای صخره ای بلند احاطه کرده است .اینجا روستایی است
پلکانی در دره ای سبز .با آنکه ایران روستای پلکانی کم ندارد و ابیانه ،خور ،پالنگان ،ماسوله و ...
هر کدام در یک سوی ایران برای خودشان شهرتی به هم زده اند ،اما حجیج از روستاهای استان
کرمانشــاه ،در منطقه اورامانات و در همســایگی استان کردستان چیز دیگری است .این روستا
طبقه طبقه با دیوارهای ســنگچین ،ایوان های کوچک ،ستون های چوبی و بام های کاهگلی
اش که در نزدیکی مرز عراق قرار دارد کمتر شناخته شده است .هم طبیعت دارد و هم تاریخ و
هم مردمی خونگرم .اما طبیعت سختگیر منطقه تا همین چند سال قبل امکان دسترسی راحت
به آنجا را فراهم نمی کرد .اواخر بهار که گرما در بیشــتر نقاط ایران بیداد می کند ،حجیج زیبا،
خنک و دوســت داشتنی تر می شــود که اگر خرداد ماه راهی آنجا شدید در هوای خنک اهالی
مهربان یک استکان دم کرده گل گاوزبان خوشرنگ مهمان تان کنند.
چرا روستای هجیج؟
روستای هجیج یکی از روستاهای منحصر به فرد ایران می باشد که با اصول معماری پلکانی
و تنها با اســتفاده از سنگ شاخته شده اســت .این روستا به عنوان پاک ترین روستای منطقه
اورامان شــهرت دارد .طبیعت بکر و جریان آب رود سیروان در کنار روستا تصاویر شاهکاری را
پیش روی شما قرار می دهند.
بافت روســتا در حدود  ۵۳.۱۴هکتار و قدمت آن  ۱۲۰۰ســال است و دلیل شکل گیری آن
وجود آب فراوان در دو چشمه در ارتفاعات شمالي و غربي روستا می باشد .زیبایی های هجیج
فراوانند و عواملی چون جايگاه مذهبي خاص ،طبيعت زيبا ،ســاختار بافت شناســي و معماري،
اهمیت این روستا را دو چندان می کنند.
بافت روستای هجیج مجموعه ای است شامل :خیابانهای نیمدایره سنگ فرش شده و خانه
هایی که بدون اســتفاده از آجر رو به ســوی دره و رودخانه سیروان با پنجره هایی به رنگ آبی
آسمانی که رو به قبله باز می شوند ،ساخته شده اند .این رنگ آبی ،آسمان پاک روستا و زاللی
آب سیروان را به تصویر می کشد.
نوع خاص معماری روســتا از شکل گیری روستا در دره هجيج و معیشت ساکنانش ناشی می
شــود و بافت مســکوني متمرکزي دارد .خانه ها در  ۲طبقه و بدون حیاط ساخته شده و پشت
بــام خانه ها نقش معبری برای گذر عابران و حیــاط خانه باالیی را بر عهده گرفته اند .در هم
تنیدگی خانه ها ،صمیمیت خاصی را میان ســاکنان به وجود می آورد و بر همبســتگی آنها می
افزاید .شــيب و خط القعر دره به عنوان آبراه ،مهم ترين عامل طبيعي تاثیرگذار در شكل و فرم
بافت روستا محسوب می گردد.
دیدنی های روستا
در هجیج دیدنی های زیادی وجود دارد که تجربیات تازه ای برای شــما به ارمغان می آورند.
این دیدنی ها عبارتند از:
بقعه امامزاده سید عبیدا...
بقعه امامزاده سید عبیدا ...که یکی از فرزندان امام موسی کاظم است در این روستا قرار دارد.
این امامزاده از احترام خاصی در میان مردمان ناحیه برخوردار اســت و به نام کوســه هجیج از
آن یاد می شــود .روایت جالبی در مورد این امامزاده بر سر زبانهاست که بازگو کردنش خالی از
لطف نیســت .می گویند در پانصد سال پیش با خسیس شدن آسمان هجیج ،سایه خشکسالی
بر این روســتا افتاد .مردمان روســتا به سراغ مردی منتســب به امام موسی کاظم (ع) رفتند و
از وی خواســتند برای نزول باران دعا کند .با دعای وی چشــمه ای پر آب از شکافی در زمین
جاری شــد .از آن پس وی احترام ویژه ای نزد مردم داشــت تا اینکه حتی پس از مرگش بقعه
ای برای او ساختند.
مسجد جامع هجیج
مســجد مرکزی یا مســجد جامع روستای هجیج یکی از بناهای چشــمگیر در به کارگیری
معماری کهن ایرانی می باشــد که با ســتونهای چوبی و تزئینات زیبــای کنده کاری و در و
پنجرههای زیبا مزین شده است.
چله خانه و خانقاه
چلهخانه و عبادتگاه کوســه هجیج بنایی دیرین در روســتا اســت که با ستونهای چوبی و
نمدهای زیبایش نگاه ها را به ســوی خود جلب می کند .این بنا که محلی برای اعتکاف و چله
نشینی به حساب می آید از سنگ ساخته شده و داخل آن با گِل اندود شده است.
خانقاه دراویش قادریه (یکی از طریقت های درویشان) نیز در هجیج قرار دارد .دراویش قادریه
در این مکان به برگزاری مراســم ذکر و سماع می پردازند که یکی از مهم ترین مراسمی است
که در روســتا برگزار می شود .دراویش در روزهایی خاص در مراسمي که با دف و هوره برگزار
مي کنند به ذکر و ســماع می پردازند .آنها با حالت گريه و اســتغاثه به خلســه فرو ميروند و
در همین حال از مريد و مرشــد خود یاری می طلبند .نواها و رقصهاي عرفاني بخشی از این
مراسم خاص را تشکیل می دهند.
حوض پیر
در روســتا حوضی قدیمی وجود دارد که دیوارهایی با سنگ های ریز و درشت و تخته سنگی
مســطح در ســقف ،آن را در بر گرفته اند .برای دیدن این حوض بایدبه جایی پایین تر از سطح
روستا و در میان زمین رفت .قبل از اینکه در سال  ،۱۳۵۴لوله کشی برای روستا انجام شود .از
آب این حوض استفاده می کردند .آب به وسیله جوی های سیمانی در دوشاخه به پایین دست
روســتا می رفت .یکی از جوی ها به حوض مردانه می ریخــت و برای وضو به کار می رفت.
یکی دیگر از شــاخه ها ی آب به حوض زنانه می رفت و برای شستشو و تامین آب خوراکی از
آن استفاده می شد.
جاذبه های طبیعی
طبیعت بکر هجیج از دیدنی های شــگفت انگیز این منطقه به شــمار می آید .با کمی فاصله
گرفتن از خانه های روســتا و طی کردن کمی از جاده ،یکی از کم نظیرترین تصاویر طبیعت را
خواهید دید .غار ،چشمه پرآب ،ارتفاعات شاهو و رود سیروان و...
مردمان خودکفای روستا
ساکنان هجیج مردمانی ســنی مذهب و شافعی هستند که به زبان کردی اورامی سخن می
گویند .لباس های رنگین و ســنتی بر تن مردمان روستا حکایت از فرهنگ هجیج دارد .مردان
هجیج از کاله ،شــلوار کردي ،قبا (نوعي پوشش بلند) ،ســره (نوعي قباي کوتاه) و گيوه برای
پوشــش خود استفاده می کنند و بر تن زنان سربند ،زيرپوش ،پيراهنُ ،کلَنجه (نوعي پوشش با
تزيينات مختلف) ،قبا (نوعي لباس آستيندار) و جافي (نوعي شلوار) دیده می شود.
ســپس مبهوت خودکفایی خانواده های روستا خواهید شد که با تالش ،کوشش ،ذوق و هنر
تامین نیازهایشان مشغولند و این مساله حکایت از فرهنگ ،باور و توانمندی آنان دارد.
مردمان هجیج همه احتیاجات خود را در روستا و با دستان خویش رفع می کنند .به دلیل وجود
چراگاه ها و مراتع سرسبز بیشتر ساکنان به دامداری و به ویژه نگهداری از بز مشغول هستند و
در کنار آن به پرورش و نگهداری از طیور نیز می پردازند.
باغداری یکی دیگر از فعالیت های روســتاییان است و ميوه هايي مانند گردو ،انار و انگور از
مهم ترین محصوالت این روستا محسوب می شوند .پرورش درختان ون نیز يکي از مهمترين
منابع برای تامین درآمد مردم روستا به شمار می رود.
ساکنان روستا در برخی مواقع صخره های کوه را می تراشند و گود می کنند .سپس با ریختن
خاک و کود در آن ،سیب زمینی و صیفی و حتی درخت پرورش می دهند .اصال عجیب نسیت
که در جلوی بعضی خانه ها سبدی گلدان مانند را در بالکنی کوچک ببینید که برای کشت پیاز
و سبزی در آنجا گذاشته شــده است.در این میان مشاغل خدماتی و تولید صنایع دستی نیز در
میان مردم به چشم می خورد .توليد انواع صنايع دستي مانند گليم ،جاجيم ،شال ،گيوه ،دستمال
و سبد در میان زنان و تعدادی از مردان بسیار مرسوم است.نوای سوزناک شمشال موسیقی مورد
عالقه ی آنهاســت که در مراسم مختلف به خصوص در سوگواری ها و مراسم حماسی نواخته
می شود .شمشال یکی از انواع سازهای بادی و بسیار به ساز نی شبیه است.
سوغات و صنایع دستی
جاری شــدن رودخانه سیروان ،مراتع سرســبز و حاصلخیزی را در اطراف روستا پدید آورده و
امکان مناسبی را برای دامداری به مردمان روستا داده است .دوغ ،کشک ،شیر ،روغن حیوانی و
کره از مهم ترین تولیدات لبنی دامداران هجیج است.گردو و انار باغات هجیج از شهرت خاصی
در منطقه برخوردارند و تهیه ی آنها از باغذاران این روستا به اقتصاد هجیج نیز کمک می کند.
از خوشمزه های لبنی و میوه های سردرختی که بگذریم مهم ترین سوغاتی که می توانید از
هجیج به همراه خود بیاورید یک جفت گیوه مرغوب اســت که با ظرافت و دقت توسط مردان
و زنان روســتا تولید می شود .این گیوه که در هجیج به کِالش شهرت دارد مرغوب ترین نوع
گیوه به شمار می آید و نکته ی جالب در مورد آن این است که نوع آن برای پای چپ و راست
تفاوتــی نمی کند .در این صورت هیچوقت کفش هایتان لنگه به لنگه نمی شــود.لباس های
رنگین پشــمی را فراموش نکنید .دنیای رنگارنگی در هجیج پیش روی شــما قرار می گیرد و
شــاید انتخاب را برایتان ســخت کند .این لباس ها حاصل دست زنان روستا ست که با ظرافت
دوخته شــده اند.گليم ،دستمال ،جاجيم ،شال و سبد از دیگر صنایع دستی روستا به حساب می
آیند که می توانید آنها را تهیه کنید.

نیمــه خردادماه آخرین تعطیالت طوالنی فصل بهار
اســت که نه تنها تداخل زمانی آن با ماه رمضان مانع
پیک مسافرتی
سفر و اجرای تورها نشده ،بلکه مثل هر ِ
دیگر با افزایش قیمت روبرو شده است.
دامنه قیمتی سفرهای داخلی و خارجی در تعطیالت
پیش رو تا  ۵۰درصد هم میرســد ،مثال تا همین چند
روز پیش ،تورهای گرجســتان به پایینترین حد نرخ
خود ،یعنی  ۶۰۰هزار تومان رســیده بود که برای نیمه
خرداد تا دو برابر فروخته میشود!
به گزارش ایســنا ،وضعیت برای تورهای ترکیه که
این روزها به نسبت دیگر همسایگان از جمله جمهوری
آذربایجان ،عراق و ارمنستان مشتریان کمتری دارد نیز
به همین گونه است ،هرچند قیمت سفرهای ترکیه در
مقایسه با سایرین ،نوسان کمتری دارد.
تورهای داخلی مثل اصفهان ،شیراز و یزد که اتفاقا به
خاطر همزمانی اجرای آنها با ماه رمضان با محدودیت
در خدماتدهی بویژه در بخش پذیرایی مواجه شده نیز
دســت کمی از تورهای خارجی ندارد و آنها نیز برای
تعطیالت پیش رو ،افزایش نرخ را تجربه میکنند.
قیمت بعضی از این تورها درحال حاضر حدودا ۳۷۰
هزار تومان با اقامت در هتل سه ستاره و بلیت هواپیما
اســت که همان تورها برای نیمه خردادماه بین  ۲۵تا

قیمت تورها در تعطیالت نیمه خرداد

 ۵۰درصد افزایش قیمت داشتهاند که البته بخش زیاد
این تغییر به شــناور بودن نرخ بلیــت پروازها مربوط
میشود که برای روزهای آینده همچنان روند صعودی
را طی میکند.
امــا تورهای طبیعتگــردی که بررســیها گویای
افزایشــی بیش از  ۲۵درصد در قیمتهای تعطیالت
نیمه خردادماه اســت ،به دلیــل محدودهای کمتر در
خدماتدهــی در دامــان طبیعت ،به نســبت تورهای

فرهنگــی ،اجراهای بیشــتری را به خــود اختصاص
دادهاند.
هرچند به خاطر اعمال برخی قوانین سختگیرانه در
مناســبتهای نیمه خردادماه که مطابق با ماه رمضان
و اقبال کمتر مردم شــده ،بســیاری از دفاتر خدمات
مســافرتی در این تعطیالت ،برخالف سالهای قبل،
تورهای کمتری را عرضه کردهاند و میدان به دســت
افراد فاقد مجوز افتاده اســت؛ همــان هایی که دفاتر

اجتماعی

خدمات مسافرتی معتقدند بیشــترین ناهنجاری را در
میان جوامع محلی و طبیعت داشــتهاند ،اما با کمترین
برخورد قانونی روبرو شــدهاند .افــرادی که به اعتقاد
ارزان کم
برخی مدیران دفاتر طبیعت گردی ،تورهای
ِ
کیفیتی را اجرا میکنند که مسافر را نسبت به خدمات
و نرخهای واقعی گمراه کرده است.
مدیــران این دفاتر ،باال بودن قیمت تورهایشــان را
به کیفیت باالی خدماتشان ربط میدهند و معتقدند
خدماتــی که در دل جنگل و یــا در ارتفاعات کوه به
گردشگران داده میشود ،کار آسانی نیست و مردم هم
عادت کردهاند فقط قیمتها را با هم مقایسه کنند ،نه
کیفیت خدمات را ،برای همین فکر میکنند آژانسها
گرانفروش هســتند ،درحالیکه نرخ و کیفیت خدمات
آن ها متفاوت از تورهای بدون مجوز است.
اگرچه این افزایش قیمت در تورهای نیمه خردادماه
به تعبیر دســت اندرکاران گردشگری ،محصول حجم
کف بازار است ،اما با توجه به وعده
تقاضا و گرانی های ِ
هایی که ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای
کنترل قیمت و ارزان سازی سفر بویژه در داخل کشور
داده ،این انتظار می رود ،سیاست گذاری در این زمینه
جدی تری صورت گیرد تا دست کم افزایش نرخ سفر،
همسو با نرخ تورم پیش برود ،نه جلوتر از آن.

مجازات تخریب تاالبها مشخص شد

قانــون حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبهای کشــور
برای اجرا در روزنامه رســمی کشــور منتشر شده که
بر اســاس آن ،خســارت زنندگان به تاالبها ،حسب
تشــخیص مرجع قضایی در مرتبه اول سه تا  ۵برابر
و در صورت تکرار ۶ ،تا هشــت برابر میزان خسارت،
جریمه نقدی میشوند.
قانــون حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبهای کشــور
که مشــتمل بر پنج ماده و ســه تبصره است ،چهارم
اردیبهشــت امسال( )1396در جلســنه علنی مجلس
شــورای اســامی تصویب و  13اردیبهشت به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
این قانون  30اردیبهشــت از سوی علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی به حسن روحانی رئیس
جمهور ابالغ شــده و رئیس جمهور نیز چهارم خرداد
برای اجرا به ســازمان حفاظت محیط زیســت ابالغ
کرده است.
قانون یاد شــده نهم خرداد در روزنامه رسمی کشور

منتشــر و طبق قانون 15 ،روز بعد از انتشــار قابلیت
اجرا دارد.
بر اساس ماده یک این قانون ،هرگونه بهرهبرداری و
اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران
تاالبها شــود ،ممنوع است .مرجع تشخیص تخریب
و آلودگــی غیرقابل جبران ،ســازمان حفاظت محیط
زیست است که در این قانون سازمان نامیده می شود.
در تبصره این ماده آمده اســت :آیین نامه جلوگیری
از تخریــب و آلودگی غیرقابل جبران تاالبها حداکثر
ظــرف مدت  6ماه از تاریخ ابالغ این قانون ،توســط
ســازمان تهیه میشــود و به تصویب هیئت وزیران
میرسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع
ذی ربط قرار گیرد .این آیین نامه باید متضمن حفظ و
احیاء تاالب های کشور باشد.
بر اســاس ماده دو قانون حفاظــت ،احیا و مدیریت
تاالبهای کشــور ،ســازمان مکلف اســت نیاز آبی
زیست محیطی تاالبها را تعیین و وزارت نیرو مکلف

اســت ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نســبت به
تخصیص و تأمین آن اقدام کند .در ماده سه قانون یاد
شده آمده است :واردکردن گونههای گیاهی و جانوری
غیر بومی مضر به تاالبها ممنوع اســت .فهرســت
گونههای مذکور توسط ســازمان تعیین و هر دوسال
یک بار بازنگری و منتشر میشود.
در ماده چهار نیز آمده اســت :اشــخاص حقیقی و
حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب
پس از اقامه دعوا توســط ســازمان ،عالوه بر توقف
فعالیت و جبران خســارات وارده ،حسب تشـــخیص
مرجــع قضائی بــه پرداخت جریمه به میزان ســه تا
پنج برابر خســارات وارده و در صــورت تکرار ،عالوه
بر جبران خســارات به پرداخت جریمه به میزان  6تا
هشت برابر خســارات وارده محکوم میشوند.تبصره
یک ماده چهار میافزاید :درآمدهای ناشــی از اجرای
وصول جریمهها و خســارات موضوع این قانون طی
ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر ســال

مشــخص میشود ،به حســاب خزانهداری کل کشور
واریز و معادل صددرصد ( )%100آن با پیش بینی در
قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده
و حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالبها در اختیار صندوق
ملی محیط زیســت قرار می گیــرد.در تبصره دو نیز
آمده است :ســازمان در اجرای این قانون ،از پرداخت
هزینه دادرســی معاف اســت.طبق ماده پنجم دولت
مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای
الزم جهــت تحقق اهداف این قانون را در بودجههای
سنواتی سالیانه دستگاههای ذیربط پیش بینی کند.

نکات مسافرتی

راه های پیدا کردن اتاق ارزان هتل

یکــی از راه های کارآمد و ســاده برای صرفه جویی
در بودجــه ی ســفر ،پیدا کردن اتاقــی ارزان در هتل
اســت .راهنمایی های موجود در این مقاله هم به شما
کمک می کند در هتل اقامت داشته باشید و هم هزینه
کمتری صرف کنید.
تحقیق و جستجو متمرکز داشته باشید
ابتدا تحقیقات خود را با ســایت های معروف معرفی
هتل ها شروع کنید .این سایت های یکسری اطالعات
کلی در اختیار شما خواهد گذاشت .اما شما به این اکتفا

نکنید و دامنه ی تحقیقات خود را گســترش دهید .در
این تحقیقات باید به مــواردی نظیر پارکینگ رایگان،
صبحانه و وای فای توجه داشــته باشید .همچنین باید
توجه داشته باشــید که برخی از هتل های زنجیره ای،
اگر رزرو مستقیم از طریق سایت خود هتل انجام شود،
تخفیفاتی برای شما در نظر می گیرند.
تماس مستقیم برای پیشنهادهای ویژه
به محض اینکه تحقیقات تمام شــد و انتخاب های
خود را انجام دادید ،گوشی را بردارید و مستقیم با هتل
تماس بگیرید تا ببینید هتل چه نرخی را پیشــنهاد می
دهد .زیرا ممکن اســت برخی از سایت ها درصدی را
برای خود بردارند .سپس از استعدادهای خود در مذاکره
و چانه زنی اســتفاده کنید تا به قیمتی مناســب دست

یابید.
معامله در آخرین لحظات
برنامه های مانند  HotelTonightبه مســافران
در لحظه های آخر کمــک می کند تا اتاقی در هتل با
کیفیت و قیمت مناسب بیابند.
البته ممکن اســت این برنامه در کشــور شــما در
دســترس نباشد .شما می توانید از برنامه های نظیر آن
برای معامله ای فراموش نشدنی استفاده کنید.
به سایر نقاط شهر هم فکر کنید
ماندن در مرکز شهر ،همیشه باعث افزایش
هزینه ها خواهد شد.
امروزه دیگر رفت و آمد از طریق وسایل نقلیه عمومی
به هر جایی از شهر بسیار سهل و اسان شده است .پس

می توانید بدون هیچ نگرانی یا وابســتگی ،منطقه ای
خارج از شــهر را انتخاب کنید و به راحتی به شــهر نیز
رفت و آمد داشته باشید.
با اینــکار خواهید دید که چقــدر در هزینه ها صرفه
جویی کرده اید.
استفاده از شرایط و امتیازات
ممکن اســت شما دانش آموز ،دانشــجو،کارمند و ...
باشــید و هتل برای افرادی نظیر شما تخفیفاتی در نظر
گرفته باشد.
پس حتما قبل از رزرو شــرایط موجود خود را با هتل
در میان بگذارید .شاید شما هم جزء افراد شامل تخفیف
باشید.مترجم:سحر مردانه
منبعwww.palmbeachpost.com :

سیستان و بلوچستان دارای بیشترین زندانیان مهریه

رییس سازمان زندان ها می گوید استان های محروم
از جمله سیســتان و بلوچستان بیشترین زندانیان مهریه
را در کشور دارند.
اصغر جهانگیر در ســی امین جشن گلریزان زندانیان
نیازمند اظهار کرد :قریب به  15هزاد زندانی جرایم غیر
عمد داریم که دو هزار نفر محکومان دیه و  13هزار نفر
نیز زندانیان جرایم مالی غیر عمد هستند.
وی با بیــان اینکه از مجموع زندانیــان جرایم مالی
غیر عمد 2 ،هزار و  800نفر را زندانیان مهریه تشــکیل
میدهند گفت :یکی از سنتهای حسنه که خوشبختانه
در کشور نهادینه شده ،سنت کمک به هموطنان آسیب
دیده است و قطعا با کمک خیرین ،زندانیان جرایم غیر
عمد و نیازمند میتوانند دوباره به جامعه برگردند.

رییس ســازمان زندانها ادامه داد :خوشبختانه امروز
ستاد دیه که توسط شهید الجوردی بنا نهاده شد ،بیش
از گذشــته جایگاه خود را پیدا کرده و از ابتدای تاسیس
این ستاد ،قریب به یکصد هزار زندانی نیازمند آزاد شدند.
جهانگیر با اشــاره به اینکه حــدود  7درصد جمعیت
زندانیــان را زندانیان جرایم غیر عمد تشــکیل میدهد
افزود :از دو هزار زندانی که مشــمول دیه هســتند 12
درصدشان متهم و بقیه محکوم شده اند.
به گفته وی  14در محکومــان دیه زیر  20میلیون ،
 8درصد بین  20تا  50میلیون و  65درصد بین  100تا
 200میلیون تومان بدهی دارند.
رییس سازمان زندان ها با بیان اینکه برای آزادی همه
محکومان دیه حدود  223میلیارد تومان نیاز است گفت:

از دو هزار و  400مشمول دیه 206 ،نفر بیش از  5سال،
 181نفر سه تا  5سال و  548نفر مدت یک تا سه سال
است در زتدان به سر میبرند.
وی تعــداد دقیق زندانیان جرایــم مالی را  13هزار و

 305نفــر خواند و اضافه کرد :از ایــن تعداد  21درصد
بابت عدم پرداخت مهریه  66،درصد محکومیت مالی و
 5درصد به خاطر ترک انفاق در زندان هستند.
به گفته جهانگیــر از مجموع محکومان مهریه299 ،
نفر محکوم به  10ســکه 14 ،درصد  10تا  20ســکه
و  228نفر نیز به پرداخت بیش از  200ســکه محکوم
هستند.
جهانگیر یادآور شد :از زندانیان مهریه 164 ،نفر بیش
از  5سال 519 ،نفر سه تا  5سال و بیش از دو هزار نفر،
یک تا سه سال است که در زندان هستند.
به گفته رییس ســازمان زندان هــا و اقدامات تامینی
و تربیتی کشور ،اســتان سیستان و بلوچسنان بیشترین
زندانیان مهریه را دارد.

 10هزار دانش آموز «همیار گردشگر» میشوند

مدیــرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از
توسعه طرح همیار گردشگر در تابستان امسال خبر داد
و گفت 10 :هزار دانش آموز همیار گردشگر میشوند و
مســافران را هدایت کرده و راهنمــای آنها در بازدید از
جاذبههای گردشگری خواهند بود.
مهــدی علــی اکبرزاده ،با اشــاره به اجــرای همیار
گردشگر اظهار کرد :طرح همیار گردشگر در تعطیالت
نوروزی با همکاری ســازمان میراث فرهنگی در قالب
یک تفاهم نامه کلید خورد که خوشــبختانه با موفقیت
اجرا شد و استانها از آن رضایت داشتند و دانش آموزان
نیز استقبال خوبی کردند به همین علت تصمیم گرفتیم
این طرح را در تابستان در حیطه وسیعتری برگزار کنیم.
وی افزود :این طرح ضمن تشــویق و ترغیب دانش
آموزان به حفظ و پاسداشت آثار ملی و افزایش اطالعات
و آگاهیهایشــان موجب تقویت صنعت گردشــگری
کشور میشود.
مدیــرکل فرهنگی هنــری وزارت آموزش و پرورش

با اشــاره به اینکه تصمیــم داریم در راســتای تفاهم
نامه منعقد شــده ،طرح همیار گردشگر را توسعه دهیم
گفــت :امیدواریم شــاهد حضور دانش آمــوزان همیار
گردشــگر در اماکن تاریخی و جاذبههای گردشــگری
اســتانهای مختلف باشیم ،از این طریق دانش آموزان
در فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی مشــارکت
کرده و مفاخر سرزمین خود را میشناسند.
علی اکبرزاده ادامــه داد :دانش آموزان داوطلب پس
از دریافت آموزشهای الزم از طریق مربیان در اماکن
تاریخی و جاذبههای توریستی مستقر میشوند و یونیفرم
خاصی را به تن میکنند .بر این اســاس دانش آموزان
همیار گردشگر مسافران را هدایت کرده و راهنمای آنها
در بازدید از این فضاها خواهند بود.
وی افزود :از جمله مزیتهای این طرح این است که
دید دانش آموزان نســبت به فضاهای باستانی کاملتر و
دقیقتر می شــود .هدف اصلی ما این است که دانش
آموزان ضمن مشارکت و تمرین حضور در فعالیتهای

اجتماعــی اطالعات خود را نســبت به میراث فرهنگی
کاملتر کنند.
مدیــرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با
اشــاره به ظرفیت  10هزار نفری دانــش آموزان برای
شــرکت در طرح در نوروز  96گفت :برای تابستان هم

همین تعداد به عنوان مبنا درنظر گرفته شده و قرار است
پایگاههایی برای جذب داوطلبان اختصاص یابد .همیار
گردشــگر یک فعالیت فوق برنامه است و برنامه ریزی
کردیم دانش آموزان برجسته و موفق طرح به اردوهای
تشویقی اعزام شوند.

