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اخبار

در هفته درختکاری و با حضور
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب صورت گرفت
ِ
کاریبرکت
افتتاح1000هکتارطرحجنگل
(ره)
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آغازبهكارنمايشگاهبينالملليگردشگريدربرلين

پنجاه و يكمين دوره از نمايشــگاه بينالمللي گردشگري در كشور آلمان
موســوم به «ايتيبي» با حضور زهــرا احمديپور معاون رئيسجمهوري و
رئيس ســازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دســتي و گردشگري كشورمان آغاز
بهكار كرد .بهگزارش خبرنگار «ايران» از برلين در اين نمايشــگاه كه بيش از
 180كشور حضور دارند جمهوري اسالمي ايران نيز با برپايي بيست و چهار
غرفــه و دفتــر خدمات مســافرتي با هدف معرفي ظرفيتهاي گردشــگري
كشــورمان ميهمان نمايشــگاه گردشــگري برلين هســتند .اين نمايشگاه كه
روز  18اســفند با حضور طالب الرفاعي دبير كل ســازمان جهاني گردشگري
ســازمان ملل متحد ،كريسيان گوكه رئيس نمايشــگاه گردشگري جمهوري
فدرال آلمان و رؤســاي ســازمانهاي گردشــگري جهان افتتاح شد بهمدت
پنج روز ادامه دارد.
برگــزاري اجالس جهاني جاده ابريشــم و كميتههاي تخصصي پيرامون
توريســم روســتايي با هــدف افزايش درآمدســازي براي جوامع روســتايي از
جمله ويژگيهاي اين دوره از برگزاري نمايشــگاه بينالمللي گردشگري در
برلين است.
ëëاعتصابكاركنانفرودگاههايبرلين
كاركنان فرودگاههاي برلين پايتخت آلمان از روز گذشته دست به اعتصاب
زدند و دست از كار كشيدند.
بهگــزارش خبرنگار «ايــران» از برلين در اين اعتصاب كه بيش از 2000
نفر از كاركنان خدمات پرواز و فرودگاهها حضور دارند بيشاز يكصد پرواز
تاكنــون لغو شــده اســت .ايــن در حالي اســت كه اين اعتصاب مشــكالت
متعــددي نيز براي پنجاه و يكمين نمايشــگاه بينالمللي گردشــگري در
برلين بويژه غرفه داران و بازديدكنندگان در اين نمايشگاه به وجود آورده
اســت .اعتصــاب زمانــي آغاز شــد كــه اتحاديه كارگري موســوم بــه وردي
نتوانســت با كارفرمايان خود بر ســر افزايش يك يورو در ساعت به توافق
برســد .كارمندان فرودگاههاي تگل و شــونيفلد برلين براي هر ساعت كار
 11يــورو دســتمزد دريافــت ميكنند .انريكــو گونه رئيس كميتــه اعتصاب
فرودگاههاي برلين با بيان اينكه اكثر كارمندان و كارگران فرودگاهها در اين
اعتصاب شــركت كردهاند ،گفت :اين اعتصاب تا يكشــنبه آينده نيز ادامه
خواهد داشت.

مذاکره با سعودی ها برای سهمیه  80هزار نفری حج
سرپرست سازمان حج و زیارت گفت :مذاکرات
با طرف ســعودی پیشرفت نســبی داشته است
و بــرای گرفتن ســهمیه  80هزار نفری در ســال
پیش رو تالش میکنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی سازمان حج
و زیارت ،حمید محمدی در همایش مســئوالن
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی با بیــان اینکه
پارســال  60هزار سهمیه اعزام به حج داشتیم،
افــزود :هماکنــون یــک میلیــون و  343هــزار و
 515نفر در انتظار اعزام به حج هســتند و ما در
ســازمان حج و زیارت برای گرفتن ســهمیه 80
هزار نفری در سال پیش رو تالش میکنیم.
وی افــزود :سیاســت گــذاری ،برنامهریــزی،
تعریــف و تدوین شــاخصها و اســتانداردهای

خدمات و نظارت بر عملیات خدماترسانی به
زائران از جمله نقشهای محوری سازمان حج
و زیارت است.
معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و
سرپرســت ســازمان حــج و زیارت گفــت :توجه
جــدی بــه بخــش خصوصــی در حــوزه حــج و
زیارت ،واســپاری بخشــی از کار به دفاتر زیارتی،
حضــور جــدی دفاتــر زیارتــی در امــر اعــزام از
طریق شــرکتهای مرکزی ،افزایــش اعزام زائر
به عتبات ،توســعه و ترویج اسالم ،توجه بیشتر
مردم به عتبات بعــد از تعلیق عمره ،از جمله
سیاستهای سازمان حج و زیارت است.
محمدی گفــت :اعزامهای اســتانی منطبق
با ذائقههای هر اســتان ،ایجاد بستههای متنوع

 7روزه 20 ،روزه و ...افزایش خدمات بهداشتی،
ایمنی ،بیمه ،ایجاد بســتههای ویژه برای مراکز
دولتــی و خصوصــی ،همــکاری بــا بانکهــا،
افزایــش رضایتمنــدی زائــران ،تســهیل فرآیند
ثبتنــام از طریــق ســایتهای فاخــر ،ســماح،
عتبات ،نامنویســی الکترونیکی و بــدون نیاز به
مراجعــه حضوری که کاهش هزینهها و نظارت
مســتمر را در پــی دارد از جملــه فعالیتهــای
سازمان حج و زیارت است.
وی در ادامه افزود :توســعه زیرســاختهای
خدمات زیارتی شــامل ترغیب ســرمایهگذاران
ایرانــی در عــراق ،الگوســازی مناســب در ایجاد
مراکــز اقامتــی منطبــق با ذائقــه ایرانــی ،ایجاد
رقابــت در ســرمایه داران عراقی برای تأســیس

اماکــن اقامتی مطلوب نیز از دیگر اقدامات این
سازمان است.
سرپرســت ســازمان حــج و زیــارت با اشــاره
بــه مذاکــرات انجام شــده دربــاره مراســم حج
 96گفــت :مذاکرات پیشــرفت نســبی داشــته و

محکومیــت دو مأمور پلیس خاطــی در پرونده
فــرودگاه جــده به  4ســال زنــدان و هــزار ضربه
شالق ،رســماً به ما اعالم شده است و مجرمان
در حــال گذرانــدن دوران محکومیــت خــود
هستند.

ایرنا

ايران هم به جمع  180كشور حاضر پيوست

سرپرست سازمان حج و زیارت خبر داد

ایسنا

در هفتــه درختــکاری ،طــرح  1000هکتــاری جنــگل
کاری برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) با حضــور رئیس
دفتــر رهبــر معظــم انقــاب در مناطــق حاشــیهای تهــران افتتــاح مــی
شــود و بــه بهرهبرداری میرســد.به منظــور اجرای منویــات رهبر معظم
انقالب«مدظله العالی» در حفظ و توســعه محیط زیســت ،ایجاد جنگل
و فضــای ســبز و با هــدف مهار ریزگردهــا ،طرح جنگل کاری برکت ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام (ره) در  1000هکتــار از مناطق حاشــیهای تهران ،با
حضــور رئیــس دفتر رهبــر معظم انقــاب ،رئیس ســتاد اجرایــی فرمان
حضرت امام (ره) و جمعی از مسئوالن کشوری روز یکشنبه  22اسفند ماه
افتتاح می شود و به بهرهبرداری میرسد.طرح  1000هکتاری جنگلکاری
برکــت در  90هکتار از زمینهای منطقه مســعودیه تهــران760 ،هکتار در
منطقه مالرد شــهریار(اخترآباد) و  150هکتار در منطقه ده ســید لواســان
به اجرا درآمده است .در این مناطق  295هزار اصله نهال و بوته شامل انواع
آتریپلکس ،تاغ ،کاج ،سرو ،توت ،داغداغان ،زیتون ،زرشک ،سنجد ،بادامک
و پســته وحشی کاشته شده است.باتوجه به افزایش آلودگی هوا و ریزگردها و
همچنین وجود عرصههای بیابانی که منشأ پیدایش این ریزگردها در هوای
کالنشهرتهرانشده،اجرایطرحجنگلکاریبرکتستاداجراییفرمانامام
(ره) میتواند به گسترش محدوده کمربند سبز و ایجاد هوای پاک و سالم در
تهران کمک شایان توجهی کند .این در حالی است که در طرح جنگل کاری
برکت در منطقه مالرد شهریار(اخترآباد) ،عالوه بر مهار ریزگردها و افزایش
پوششجنگلیومرتعیشاهدایجاداشتغالبرایاهالیمنطقهنیزخواهیم
بود.
در ایــن مراســم عــاوه بــر افتتــاح و بهرهبــرداری از  1000هکتــار طــرح
جنگلکاریبرکتدراطرافتهران،عملیاتایجاد2000هکتارجنگلجدید
نیز توســط ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) در اســتانهای مرزی کشور که
دچار آلودگی هوا در نتیجه پراکنده شــدن ریزگردها هستند ،آغاز خواهد
شد تا با گسترش فضای سبز به کاهش مشکالت زیست محیطی در این
منطقه کمک شود.
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سایت تبیان

جلوگيــري از اســراف در رســتورانها :مخاطــب محترمــي
در پيام ارســالي عنــوان کردهاند در اکثر رســتورانها روزانه
سالم
باقيماندههــاي غــذاي بســياري دور ريختــه ميشــود در
ايران
صورتي که ميتوان از مصرفکنندگان با يک پرسش ساده
به اندازه مصرفشــان وعدههاي غذا در اختيارشان قرار داد
و اينچنين ريخت و پاشهايي هم صورت نگيرد.
داروهــاي کميــاب :هموطــن محترمــي در پيــام ارســالي
نوشــتهاند داروهاي خــاص داخلي يا خارجي که ســامتي
و حيــات بيمــاران منــوط بــه مصــرف آنهاســت ،اگــر نادر
تلفن تماس:
و کميــاب باشــند و ديــر بــه دســت بيمــاران برســد ،حتماً
88769075
خاصيــت خودشــان را از دســت ميدهنــد ولــو پــس از آن
هم مرتب مصرف شــود ،زيرا که ميــزان بيماريها با عدم
مصرف تشديد ميشود .لطفاً مسئوالن محترم رفع نمايند.
مبارزه با ريشهکني قاچاق کاال :مخاطب محترمي در پيام ارسالي پيشنهاد دادهاند
درج نشــان تأييــد روي کاالهــاي وارداتــي توســط ســازمانهاي مختلــف از جمله
سازمانهاي استاندارد و غذا و دارو از راهکارهاي مبارزه با پخش و فروش کاالهاي
قاچاق است.

اجتمــــــاعــی
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کاشتصدهاهزارنهالتوسطفعاالنمحیطزیست

اجرای مراسم نوروز باستانی در پالنگان اورامان

عکس
متن

در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی ،آیین سراسری درختکاری با حضور خیل
عظیمی از مردم و فعاالن محیط زیســت در تهران و دیگر نقاط ایران برگزار شد.
در تهران صدها نفر از فعاالن محیط زیست که در بین آنها شهروندان عالقهمند
به محیط زیست نیز دیده میشدند ،مطابق سنت هرساله ،با هماهنگی سازمان
جنگل ها و مراتع کشــور از صبح روز جمعه در اراضی مشــرف به شــهر تهران در
منطقه تلو حاضر شــدند و با کاشــت درخت آیین روز درختکاری را به جا آوردند.
در برنامه امسال جمعی از هنرمندان نقاش و طراح کشورمان که آثار هنریشان را
با موضوع درخت در گالری دارگون در تهران به مدت دو هفته به نمایش گذاشته
بودند شرکت کرده و درختی به یادگار کاشتند .در قم نیز هزار اصله درخت زیتون
دربوستانوالیتاینشهرکاشتهشدکهحضورپرشمارطالبحوزهعلمیهدرکنار
مردمچشمگیربود.آییندرختکاریروزگذشتهدربسیاریازاراضیحاشیهشهرها
از جمله در خرم آباد ،شــیراز ،کازرون ،رشــت ،بندرعباس ،تبریز ،ارومیه ،مشهد و
بسیاریازشهرهایایرانبرگزارشد.

در حالی که  10روز بیشتر تا آغاز بهار باقی نمانده ،مردم روستای پالنگان در منطقه اورامان کردستان ،امسال نیز همانند
سالهای گذشته با برگزاری جشن ویژه نوروز باستانی به استقبال بهار رفتند.
بــه گــزارش ایرنا ،زنان و مردان پالنگانی با پوشــیدن لباسهای رنگارنگ ســنتی و در حالی که مشــعلهای آتش به
دســت داشــتند به باالی بام خانههایشــان آمدند و ســپس با رقص و پایکوبی و در حالی که مشــعلها را میچرخاندند
به سمت صخرههای پشت روستا حرکت کردند .این جشن بزرگ که هر ساله با برگزاری موسیقیهای اورامی و سنتی
منطقه و اجرای برنامه توسط نویسندگان و شاعران اورامانات برگزار میشود روز پنجشنبه نیز با استقبال گسترده مردم
و هنرمندان منطقه مواجه شــد .این جشــن که به عنوان یک نماد فرهنگی و ادبی و تاریخی معرفی شــده از شــاعران و
نویســندگان نیز با انتشــار فراخوان دعوت میکند تا آثار ادبی و شــعرها و ترانه هایشان را با گویشهای اورامی ،سورانی،
کلهری و کرمانجی در این مراسم ارائه کنند.
روســتای تاریخی پالنگان از توابع شهرســتان کامیاران و در فاصله  57کیلومتری این شهرستان واقع شده است و به
دلیل چشــم انداز زیبای طبیعی و معماری خانههای روســتایی همواره مورد توجه گردشــگران بوده اســت اما به دلیل
خاص بودن این مراسم هر ساله از سراسر استان کردستان و شهرهای دیگر ایران میهمانان و هنرمندان زیادی نیز در آن
شرکت می کنند تا آیین نوروزی استقبال از بهار را در روستای پلکانی و زیبای پلنگان به تماشا بنشینند.

رئیس سازمان جنگلها هشدار داد

اخبار

تشدید توفان گرد و غبار ،تهدید جدی برای تهران

رئیــس ســازمان جنگلهــا کــه تاکنون
بارهــا از رونــد تخصیــص اعتبــارات
بــرای مقابلــه بــا بیابــان زایــی گالیــه
داشــته ،در جمع نماینــدگان مجلس
نســبت به بــروز گــرد و غبــار در تهران
در ســالهای آتــی ابــراز نگرانــی کــرد و
گفــت :نماینــدگان اعتبــاری را بــرای
بیابانزدایــی تهــران اختصاص دهند
تا دیگر شاهد تکرار توفانهای شن در
پایتخت نباشیم.
خداکــرم جاللــی در مراســم
گرامیداشــت هفته منابــع طبیعی که
روز پنجشنبه گذشته با حضور جمعی
از نماینــدگان مردم تهران در مجلس
برگزار شــد گفت :کشــور مــا در منطقه
خشــک و نیمــه خشــک واقــع شــده

اســت و  ۹۰درصد عرصههای طبیعی
کشــور و جز بخشــی از مناطق شمالی،
غــرب کشــور و زاگــرس دیگــر مناطق
کشــور وضعیــت مناســبی ندارنــد کــه
انسان هم در بخشــی از این وضعیت
و چالــش نقــش دارد .جاللــی پیش از
ایــن در گفتوگو با «ایران» از احتمال
قریــب الوقــوع بــروز گــرد و غبارهــای
شدید از دشــت قزوین و جنوب آبیک
بــه ســمت تهــران و کــرج و طــرح این
موضوع در شــورای عالی امنیت ملی
هــم خبــر داده و یادآور شــده بود :من
حتی در جلســه شــورای عالی آب هم
یــک گــزارش از وضعیــت بیابان های
کشــور ارائــه کردم چــون مــا در برنامه
اول  ،دوم و ســوم بــرای بیابانها بهتر

معاون پرستاری وزارت بهداشت:
خدمات پرستاری در منزل
تحت پوشش بیمه قرار گرفت

آغاز جمعآوری خردهفروشان و معتادان متجاهر  12استان کشور

ایسنا

معــاون پرســتاری وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت:
شــرح وظایــف همــه گروههــای
پرســتاری در وزارتخانــه تدویــن و
تعرفههــای خدمــات پرســتاری در
منــزل (پرســتاری جامعه نگــر) نیز
در شورای عالی بیمه تصویب شد و
تحت پوشش بیمه نیز قرار گرفت.
توگو با
محمد میرزا بیگی در گف 
ایرنــا ،افزود :اکنــون با توجه به آیین
نامه جدید فعالیت مراکز پرستاری
جامعــه نگــر یــا مراکــز خدمــات
پرســتاری در منزل و نیز تعرفههای
این خدمات که به تصویب شــورای
عالــی بیمــه رســیده اســت ،زمــان
آن رســیده کــه جامعــه پرســتاری و
دانشــگاههای علوم پزشــکی از این
فرصــت بــرای ارائــه مراقبتهــای
پرستاری به مردم استفاده کنند.

طــرح «جمــعآوری خــرده فروشــان و
معتــادان متجاهــر  12اســتان کشــور» از
روز گذشــته  20اســفند ماه در استانهای
گردشــگری ایــام نــوروز بــه منظــور پاک
کــردن چهــره شــهرهای مرکــزی ایــن
 12اســتان تــا پایــان خــرداد مــاه  96اجرا
میشود.انوشــیروان محســنی بندپــی،
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در
توگــو بــا ایســنا در خصــوص اجرای
گف 
طــرح «جمــعآوری خــرده فروشــان و
معتادان متجاهر  12استان کشور» گفت:
ایــن طرح تنهــا در تهران از  ۹اســفندماه
آغاز و تا  20اســفند حــدود هزار و  ۱۰۰نفر
پذیــرش شــدهاند؛ امــا آغــاز طــرح در 11
اســتان دیگر از روز گذشــته شــروع شــده
اســت.وی در ادامــه بــا بیان آنکــه  ۴تیم
غربالگری شــامل پزشــک ،روانشــناس،
مــددکار و همیــار به وضعیت ایــن افراد
رســیدگی میکننــد ،گفــت :بهزیســتی
در ایــن طــرح بــا NGOهــا همــکاری

کار کــرده بودیــم و در برنامــه چهــارم
و پنجــم عمــاً ســیر نزولــی داشــتیم.
حــال آنکه به اعتقاد مــا اولویتبندی
در کشــور بایــد در وهلــه نخســت
امنیت اکولوژیکی باشــد تــا طرحهای
توسعهای و عمرانی.
جاللــی بــا بیــان اینکــه ۳۲میلیون
هکتــار بیابــان در کشــور وجــود دارد،
افــزود :ســرانه جنگل در کشــور  ۲هزار
متــر و بیابان حــدود  4300متر اســت
حــال آنکه ایــن ســرانه در جهان برای
جنــگل حــدود  6000و بیابــان حــدود
 2000مترمربــع اســت یعنــی مــا یک
ســوم جهان جنگل و دوبرابر جهانیان
بیابــان داریــم .او با بیــان اینکه کمبود
آب شــیرین و بیابانزایــی دو بحــران

بزرگ کشور است ،یادآور شد :در طول
ســالهای بعد از انقــاب در مدیریت
منابــع آب بدرســتی نتوانســتیم عمل
کنیــم و از کل اعتبــارات منابع آب کمتر
از نیــم درصد صرف آبهای زیرزمینی
شــده با وجودی کــه  ۵۵درصد مصرف
کشور ما از آبهای زیرزمینی بوده است
و همیــن امــر موجــب افت ســفرههای
زیرزمینی به میزان متوسط  18متر شده
اســت و چون دیده نمیشــود کســی به
آن توجهــی ندارد .جاللــی با بیان اینکه
 ۷.۵میلیون هکتار کانونهای بحرانی
در کشــور وجود دارد ،افزود ۸۰۰ :هزار
هکتار در خوزســتان اســت و بــه دلیل
خشــکی تاالبها ،هور و ایجاد سدها و
خشکسالی بوده است.

داشــته و تیمهای غربالگــری و ارجاع به
همــراه تیــم مجهــز از ویژگیهــای مهم
ایــن طرح اســت که پــس از جمــعآوری
افــراد بــه مراکــز NGOهــای همــکار در
ایــن طــرح ارجــاع داده خواهند شــد.به
ی این طرح
گفته بندپی مهمتریــن ویژگ 
انجام غربالگری و ارجاع واقعی اســت،
زیــرا در این طرح افــراد کارتن خوابی که
جمعآوری میشوند ،به خدماتی غیر از

ترک اعتیاد ،پیشــگیری یا توانمندسازی
نیــاز دارنــد ،از همیــن رو بــرای گرفتــن
خدمــات بــه مؤسســات مربوطــه مانند
بیمارستانها ارجاع میشوند.
ایــن طــرح در اســتانهای فــارس،
خراســان رضوی ،تهران ،کرج ،اصفهان،
خــرم آبــاد ،خوزســتان و ...کــه عمدتــاً
اســتانهای گردشــگری در ایــام نــوروز
هستند اجرا خواهد شد.

مرخصی  84روزه
برای زنان شاغل دارای «فرزندخوانده»

مدیــرکل دفتــر حمایتــی و توانمندســازی وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی از فراهــم شــدن امــکان اســتفاده از
مرخصی دوره مراقبت برای مادران شاغلی که کودکی را
از بهزیستی به فرزندخواندگی قبول میکنند خبر داد.عبدالرحیم تاجالدین
گفــت :مدت این مرخصی زایمان یا به عبارت بهتر مرخصی دوره مراقبت،
 84روز اســت و مشــمول زنانی میشــود که کودکانی تا ســن زیر ســه ســال را
از بهزیســتی بــه حضانــت گرفته باشــند.وی افــزود :این بخشــنامه از ابتدای
اسفندماه جاری توسط سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شده و الزم االجراست.
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندســازی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
اشــاره به اصالح بند  21قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرســت و
بدسرپرست در سال  ،1393گفت :قبالً زنی که سرپرستی افراد تحت حمایت
این قانون را به عهده میگرفت از مزایای حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت
بهرهمند نبود که با پیگیری و رایزنیهای ما زمینه ارائه این خدمت حمایتی
فراهــم شــد و ایــن دســته از مــادران میتوانند طبق مــاده  67قانــون تأمین
اجتماعی از  84روز مرخصی کمک بارداری موقت برخوردار شوند.

پیگیری  ۵مطالبه کولبران توسط کمیته حقیقتیاب مجلس
نماینــده سردشــت و پیرانشــهر از پیگیری  ۵مطالبه اصلی کولبــران طی بازدید
و پیگیــری کمیتــه حقیقتیــاب مجلس خبر داد .رســول خضــری ،عضو کمیته
حقیقتیاب مجلس برای بررســی وضعیت کولبران با اشــاره به بازدید میدانی
اعضــای ایــن کمیتــه از مرز
تمرچیــن و پیرانشــهر گفت
کــه مطالبــات کولبــران بــه
کمیتــه منعکــس شــده و
قطعــاً مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .ایــن نماینــده
مجلــس بــه ایســنا گفــت:
کولبرهــا چنــد خواســته
اساســی دارنــد .یکــی اینکه
بیمــه تأمیــن اجتماعــی،
بیــکاری ،مســتمری ،ازکار
افتادگی و دیه داشته باشند.
دیگر اینکه تعاونی مرزنشــینان تشــکیل شود .همچنین مســیر کولبری آسفالت
شــود و بارها با چهار چرخه یا وســیله نقلیه موتوری جابهجا شــود.خضری کوتاه
شــدن دســت دالالن را از دیگــر مطالبــات کولبرها عنــوان کرد و گفت :خواســته
دیگــر این اســت که درآمــد معابر مرزی کــه  ۴۰درصد برا ی اســتانداری ها و ۶۰
درصــد برای تهران اختصــاص مییابد همه صرف عمران و آبادانی شــهرهای
مرزی شود .او با بیان اینکه کولبران بعضا بین  ۲۰۰تا  ۲۲۰کیلوگرم بار را بر دوش
میکشند ،افزود :ما حتی سعی کردیم بار این افراد را بلند کنیم اما توان این کار
را نداشــتیم .همچنین به دیدن خانواده جوان  ۱۷ســاله کولبری رفتیم که هفته
گذشته در اثر ریزش بهمن جان خود را از دست داده است.

