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شناسايي 24هزار و  290مبتال
به ايدز در كشور

ايسنا :گزارش موارد ثبتشده «اچآيوي» در سهماهه
چهارم سال  1390در جمهوري اسالمي ايران اعالم شد.
براساس آمار جمعآوريشده از دانشگاههاي علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي ،درماني تا اول فروردينماه سالجاري
مجموعا 24ه��زار و  290نفر مبتال ب��ه «اچآيوي» در
كشور شناسايي ش��دهاند كه 90/8درصد آنها را مردان و
9/2درصد را زنان تشكيل ميدهند .تاكنون سههزارو455
نفر مبتال به ايدز شناسايي ش��ده و چهارهزارو 722نفر
از اف��راد مبتال نيز فوت كردهاند46/4 .درصد از مبتاليان
ب��ه «اچآيوي» در زمان ابتال در گروه س��ني  25تا 34
سال قرار داشتهاند كه باالترين نسبت در بين گروههاي
سني را به خود اختصاص ميدهند .براساس اين گزارش،
علل ابتال به «اچآيوي» در بين كل مواردي كه از س��ال
 1365تاكنون در كشور به ثبت رسيده به ترتيب تزريق
با وسايل مشترك در مصرفكنندگان مواد 69/6درصد،
رابطه جنس��ي 10/5درصد ،دريافت خون و فرآوردههاي
خوني يكدرصد و انتقال از مادر به كودك يكدرصد بوده
اس��ت .راه انتقال در 17/9درصد از اين گروه نامش��خص
مانده است .گفتني است ،در مقايسه اين آمار با مواردي
كه ابتالي آنها در سال  1390گزارش شده است ،اعتياد
تزريقي 62/5درصد ،برقراري روابط جنسي 21/2درصد و
انتقال از مادر مبتال به كودك 3/9درصد را تشكيل داده
است .در 12/4درصد از موارد شناساييشده در اين سال
راه انتقال نامش��خص بوده و هيچ مورد جديد ابتال از راه
خون و فرآوردههاي خوني گزارش نشده است.

حذف كنكور در 50درصد از
رشتههايدانشگاهي

ايس�نا :رييس س��ازمان س��نجش آموزش كشور در
رابطه با فرآيند حذف كنك��ور و جزييات مرتبط با زمان
اجراي اين طرح ،با اش��اره به پيامدهاي حذف كنكور در
شرايط فعلي ،از ارايه پيشنهاد جديد سازمان سنجش به
كارگروه حذف كنكور خب��ر داد و گفت :حذف كنكور تا
پيش از فراهم آمدن بستر الزم براي تاثير سوابق تحصيلي
داوطلبان براي پذيرش نهايي و جايگزيني سوابق به جاي
آزمون سراس��ري كار صحيحي نيس��ت .محمدحسين
س��رورالدين با تش��ريح جزييات طرح سازمان سنجش
براي حذف تدريجي كنكور ،خاطرنشان كرد :در اين طرح
رشتههاي كنكور كه شامل بيش از  300رشته ميشوند
به سه دسته رشتههاي پرطرفدار و پرمتقاضي ،رشتههاي
باطرفدار متوسط و رشتههاي كمطرفدار تقسيم ميشوند.
وي ادامه داد :بر اين اساس گروه اول رشتههاي پرمتقاضي
هستند كه حدود  15تا 20درصد رشتههاي كنكور را در بر
ميگيرند كه براي گزينش دانشجو در اين دسته از رشتهها
عالوه بر برگزاري كنكور ،سوابق تحصيلي نيز لحاظ خواهد
ش��د ،چراكه اين رشتهها از جمله رشتههايي هستند كه
معموال در ه��ر دوره از كنكور متقاضيان زيادي داش��ته
ك��ه از اين تعداد تنها درص��د كمي قبول و مابقي مردود
ميشوند« .سرورالدين» در تشريح دسته دوم رشتههاي
كنكور گفت:اين دس��ته از رش��تهها حدود 30درصد از
رشتههاي كنكور را در بر ميگيرند كه تا حدودي متقاضي
دارند ولي رقابت در آنها كمرنگتر اس��ت .بر اين اس��اس
ميتوان براي گزينش متقاضيان اين دسته از رشتهها فقط
سوابق تحصيلي را مالك قرار داد به گونهاي كه متقاضيان
اين رش��تهها از طريق سازمان سنجش ثبتنام ميكنند
و سازمان براساس سوابق تحصيلي و ظرفيت دانشگاهها
گزين��ش آن��ان را انجام ميده��د .وي با اش��اره به نحوه
پذيرش دانش��جو در رشتههاي دسته س��وم ،افزود :گروه
سوم رشتههاي كنكور كه حدود 50درصد رشتهها را نيز
شامل ميشود ،رشتههايي هستند كه معموال ظرفيت آنان
تكميل نميشود و در واقع كمطرفدار هستند كه ميتوان
براي اين دسته از رشتهها به طور كلي كنكور را حذف كرد.
وي افزود :براساس پيشنهاد سازمان در اين رشتهها هيچ
آزموني برگزار نميشود و داوطلبان تنها ثبتنام كرده و در
رشته دلخواه خود پذيرش ميشوند چراكه در اين دسته
از رشتهها تعداد متقاضيان از ميزان ظرفيت دانشگاه كمتر
اس��ت .رييس سازمان سنجش در خاتمه تاكيد كرد :اين
پيشنهاد س��ازمان در اولين جلسه كارگروه حذف كنكور
مطرح و در مورد آن تصميمگيري خواهد شد.
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فقدان بیمه دردهای روح و روان

اصطالح «دنياي امروز» را كه ميشنوم ،سرعت به يادم
ميآيد ،غرق شدن آدمي در كار ،كمرنگ شدن روابط ،از
ياد رفتن احساس ،توجه به فراغت تنها براي كسب انرژي
براي دوباره دويدن؛ بدون هيچ توجهي به درون ،رفتن به
سوي آنچه جديد است ،آنچه مدرن ناميده ميشود و در
عين حال حسرت داشتن نسبت به آنچه در گذشتهترها
بود ،فوران نسبيت و نگاه نسبي داشتن به امور ،مدام بر سر
دوراهيها قرار گرفتن و كنار آمدن با تعارضها .بخش��ی
از ایرانیان نیز همانند سایر جهانیان از بیماریهای روانی
و پیامدهای آن در امان نیس��تند .بيماريه��اي رواني از
نظر ش��دت و ضعف به دو گ��روه ن ِوروزها (روان رنجوري)
و سايكوزها (روانپريشي) تقسيم ميشوند .تفاوت نوروز
و س��ايكوز بر درجه آگاهي شخص از حالت خود مبتني
است .نوروز يك اختالل رواني است كه عملكردهاي اصلي
ش��خصيت را در بر نميگيرد و فرد ب��ه آن آگاهي دارد.
س��ايكوز يك اختالل شديد رواني است كه در آن ارتباط
بيمار با واقعيت قطع ميشود ،رابطه او با انسانهاي ديگر به
شدت آسيب ميبيند و به علت ناسازگاريهاي اجتماعي
بايد بستري شود .س��ايكوتيكها برخالف نوروتيكها از

درمانگر مراجعه كنم ،يعني فرد لزوم و اهميت اين مساله
را دريافته است اما وقتي پاي عمل و در واقع قيمتها به
ميان ميآيد ،ميبينيم كه اين مهم به راحتي به دس��ت
فراموشي سپرده ميشود و يكي از اولين مواردي است كه
از فهرست خرجها خط ميخورد .در حالي كه اگر دردهاي
روحي و رواني نيز مانند دردهاي جسمي ميتوانستند فرد
را مجب��ور به آه و ناله كنند و اي��ن طور به راحتي انكار و
ناديده گرفته نميش��دند صدايشان بس��يار پررنگتر از
هر درد جس��مي بلند ميشد .در ش��رايطي كه پايههاي
شكلگيري مشكالت رواني (خانواده و اجتماع) آن قدرها
ك��ه بايد خوب عم��ل نميكنند ،حداقل باي��د در جايي
جلوي مشکل ،گرفته شود .البته امروز ميبينيم كه برخي
سازمانها براي پرداخت بخشي از هزينهها ،قراردادهايي با
برخي كلينيكهاي مشاوره ميبندند اما اين تالش بسيار
محدود است و نياز به اقدامي گستردهتر و كالنتر است.
پيش از اينها شايد ميشد كافي نبودن تعداد درمانگران
براي اجراي طرح بيمه مسايل رواني را بهانه كرد اما امروزه
به قدر كافي نيروي متخصص در اين حوزهها وجود دارد.

زهره شيرافكن*
اختاللهاي ش��خصيتي خود آگاهي ندارند .آنچه در اين
ميان مهم به نظر ميرس��د ،اين اس��ت ك��ه بيمار رواني
يك ش��به دچار اين مشكل نشده است .بستر خانوادگي،
فرهنگي و اجتماعي زمينهساز اين قبيل مشكالت است .از
عوامل زيستي و ژنهايي كه به ارث ميرسند ،اگر بگذريم
بحث چگونگي برخورد والدين با فرزندان بهويژه در سنين
اوليه مطرح ميش��ود كه اوج دوران شكلگيري پايههاي
شخصيتي و رواني فرد است و پس از آن چگونگي بستري
ك��ه جامعه براي حض��ور فرد در اجتماع و ش��كلگيري
هويتش مهيا ميكند و امكانات و تسهيالتي كه براي رشد
و ش��كوفايي و بالفعل شدن استعدادهايش براي او فراهم
ميكند كه همه و همه دس��ت به دست هم ميدهند تا
ف��رد بتواند خود را روي مرز س�لامت روان حفظ كند يا
از آن منحرف ش��ود .بنابراين مرز سالمت روان و مشكل

رواني داشتن ،بسيار حساس و لغزنده است؛ عوامل آرامآرام
روي هم جمع ميشوند تا اينكه ميبينيم فردي كه پيش
از اين آدمي عادي تلقي ميش��ده امروز از مشكلي رواني
رنج ميبرد .امروز ما در ش��رايطي به سر ميبريم كه اين
نهادها (خانواده و اجتماع) بيش از هر وقت ديگري دچار
پيچيدگي ،تاحدي سس��تي و تناقض (به عنوان يكي از
ش��رايطي كه بيشترين فش��ار رواني را بر انسان تحميل
ميكند) ش��دهاند ،بنابراين افزايش آمار ابتال به مشكالت
روان��ي خيلي دور از انتظار نخواهد بود .آنچه امروز مطرح
است جا نيفتادن فرهنگ مراجعه به درمانگر براي مطرح
كردن مشكالت است ،اما در كنار اين امر آنچه بيشتر بايد
م��ورد توجه قرار گيرد بحث بيمهكردن اينگونه خدمات
است .به نظر ميرسد مش��كل اول تا حدودي حل شده،
امروزه از افراد ميش��نويم كه براي فالن مش��كل بايد به

*كارشناس ارشد روانشناسي

كاهش سهم تفريح و خوراكيها در سبد هزينههاي خانوار
مهدی افروزمنش

سبد هزينهها كاهش پيدا كرده است« .تفريح و امور فرهنگي»
هم از 3/5درصد س��ال  1380به  2/8در سال  89كاهش پيدا
كرده اس��ت تا بدانيم كه مردم از چه ميزنند كه به چه اضافه
كنند .چنانچه س��هم «لوازم و اثاث» و «حملونقل» نيز از 6/3
و  12/4در ابت��داي دهه  80ب��ه  5/2و  11/3در انتهاي همين
دهه كاهش پيدا کرده اس��ت .اين كاهشها دليل روشني دارد،
كاستن از مسايل رفاهي وقتي پيش ميآيد كه هزينه و درآمدها
با هم نخواند .به زبان ساده دخل و خرج كه نخواند مردم ناگزير

ميش��وند كه به گونهاي تع��ادل برقرار كنن��د و در اين ميان
قربانيها صف ميكشند .به آمارهاي دخل و خرج هم كه رجوع
شود متناس��ب نبودن دخل و خرج به وضوح نمايان ميشود.
بانك مركزي اعالم كرده كه در سال  ،1389هزينههاي خانوار
بيش از چهاردرصد بيشتر از درآمدها بوده است .حسين راغفر،
تدوينكننده نقشه فقر كشور در اينباره ميگويد« :طبيعتا وقتي
كه هزينهها و درآمدها نامتناسب ميشود مردم از برخي نيازهاي
ب��ه باور خود غيرض��رور كم ميكنند تا تواناي��ي رفع نيازهاي

ضروري را پي��دا كنند ».اين اقتص��اددان اضافه ميكند« :اين
كاستن روندي است كه چند سطح دارد كه معموال از كمكردن
تفريح و ...آغاز ميش��ود و در صورت تشديد كسري بودجه به
س��فرهها تس��ري پيدا ميكند ».اين نظر به زبان آمار اينگونه
ميش��ود كه طي 10سال گذشته مصرف گوشت از ساالنه 69
كيلوگرم به  47كيلوگرم كاهش یافته است .آمارهاي مقايسهاي
سال  1389نسبت به سال  1383هم نشان ميدهد كه ماست،
ش��كر ،قند ،ماهي ،چاي و برنج هم از ديگر اقالم كاهش يافته
در س��فرههاي خانوادهها بوده و در عوض مصرف گوشت مرغ و
شير افزايش يافته است .بنابر اين آمار مصرف برنج از  183كيلو
در س��ال  1379به  159كيل��و در يكدهه آينده كاهش يافته
است .البته اوج اين كاهش حدفاصل سالهاي  1383تا 1389
بوده اس��ت .مصرف فرآوردههاي گوشتي نيز از ششكيلوگرم
در س��ال  1386به چهاركيلو در س��ال  89كاهش يافته است.
چنانچه يككيلو نيز از ميزان مصرف گوشتهاي سفيد كاهش
يافته است .اينطور كه به نظر ميرسد اين كاهشها بازهم نيز
پاسخگو نبوده و خانوادهها همزمان تصميم گرفتند كه از حجم
مصرف خود نيز كم كنند .كامال درست است ،اين تصميم خالف
سياستهاي جمعيتي و فرهنگي دولتهاي نهم و دهم بوده و
هس��ت اما با توجه به شعارها وقتي كه مردم به جيبهايشان
نگاه ميكنند .ميانگين جمعیت خانوادهها در سال 7/3 ،1389
نفر بوده در حالي كه همين آمار در سال  1383يعني يك سال
قبل از آغاز سياستهاي افزايش جمعيت  13/4بوده است .ديگر
هيچ چيز مثل قديمها نيست ،سفرهها ،تعداد اعضاي خانواده،
ميزان درآمدها ،ميزان هزينهها و اندازه و كيفيت سفرهها ،همه
چيز تغيير كرده است.

بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران
متوسط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار به تفكيك گروههاي مختلف هزينه طي سالهاي 1389-1383
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پنجره

تالش وزارت ارشاد براي معافيت
مطبوعات از ماليات بر آگهي

ف�ارس :مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي
وزارت ارش��اد گف��ت :اخذ مالي��ات بر ارزش اف��زوده از
مطبوعات به ضرر توليد ملي اس��ت و در س��طوح عالي
وزارت ارش��اد و دولت در تالش هستيم تا معافيتهاي
قانوني مطبوعات در حوزه ماليات به طور كامل اجرا شود.
«پ��درام پاكآيين» گفت :در زم��ان حاضر درآمد اصلي
مطبوع��ات از جذب آگهي اس��ت و چنانچه مطبوعات
ماليات ب��ر ارزش افزوده را از س��فارشدهندگان آگهي
مطالبه كن��د از آنجايي كه تبليغات يك كاالي ضروري
نيس��ت ،بيترديد با كاهش آگهي مواج��ه و نتيجه آن
كاهش فعاليت اقتصادي و افت درآمد مطبوعات اس��ت.
وي اظهار داشت :در حالي كه خدمات تبليغاتي و بازاريابي
در حوزه مطبوعات به طور مستقيم بر رونق اقتصادي در
بخشه��اي توليد و تجارت تاثير ميگذارد و ميتواند در
سال توليد ملي نتايج مطلوبتري به همراه داشته باشد.

مدارس كارنامه حجاب ميگيرند

گزارشهاي بانك مركزي نشان ميدهد

همه چيز تغيير كرده و ديگر هيچ چيز مثل س��ابق نيست.
هر س��ال دريغ از پارسال اس��ت و در هر سال جديد خانواده
ايراني ناچار ش��ده بخشي از رفاه خود را به نفع رفع نيازهاي
اوليه زندگي كم كند .البته گاهي نيازهاي اوليهاي هم بودهاند
كه قرباني نيازهاي اوليهتر شدهاند ،خانوادههاي ايراني ناگزير
از مح��دود كردن انتخابه��اي خود ش��دهاند .در اين ميان
آنچه در سبد هزينهها كاهش يافته «خوراكي و آشاميدني»،
«پوش��اك و كفش» و «تفريح» به نفع «مس��كن ،آب ،برق،
گاز» و «بهداش��ت و تحصيل» بوده اس��ت .مطابق آمارهاي
بانك مركزي كه س��هم هزينههاي ساالنه خانوارهاي شهري
در 10سال گذشته را مورد بررسي قرار داده هر سالدرصدي
از سهم دريافتهاي رفاهي خانوادهها از زندگي كم شده است.
شهريها س��فره خود را الغرتر كردهاند كه سقفي باالي سر
داشته باشند ،تفريح را كم كردهاند كه بهداشت و درمان داشته
باش��ند و احتماال پوش��اك و لوازم اثاث خانواده را نيز به نفع
داشتن امكان تحصيل كم كردهاند.
آمارها چه ميگويند
آماره��اي  10س��اله بانك مرك��زي ميگويند كه س��هم
27/9درص��دي «خوراكي و آش��اميدني» در س��ال  1380به
24/9درصد در س��ال  1389رس��يده است .اين كاهش به اين
معني است كه خانوادههاي شهري از تنوع سفرههاي خود كم
كرده و آن را كوچكتر كردهاند تا اندازه پايش��انو گليمش��ان
با هم بخواند .ظاهرا در 10س��ال گذش��ته نزديك به 13درصد
از اندازه س��فره شهرنشينان ايراني كم شده است .اين اتفاق در
خريد «كفش و پوش��اك» هم رخ داده و مردم كمتر خود را نو
نوار كردهاند .س��هم اين نوع كاالها هم از  7/1به 4/9درصد در
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هزينه (ريال)

1383

1384

1384

1385

1385

1386

1386

1387

1387

1388

1388

1389

1389

درصد توزيع

هزينه

درصد توزيع

هزينه

درصد توزيع

هزينه

درصد توزيع

هزينه

درصد توزيع

هزينه

درصد توزيع

هزينه

درصد توزيع

گروههاي هزينه

هزينه

جمع كل هزينه ناخالص

59048828

100/0

67029089

100/0

77703979

100/0

98816925

100/0

115445398

100/0

127139134

141661774 100/0

100/0

خوراكيها و آشاميدنيها

14979918

25/4

15915130

23/7

18586526

23/9

23144319

23/4

27475237

23/8

30168256

23/7

35213301

24/9

دخانيات

270977

0/5

295182

0/4

311768

0/4

388341

0/4

452582

0/4

518649

0/4

518769

0/4

پوشاك و كفش

3304088

5/6

3750713

5/6

4036673

5/2

4988361

5/0

5358821

4/6

6447370

5/1

6931457

4/9

مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها

16154071

27/4

18511538

27/6

22690249

29/2

31462305

31/8

38211158

33/1

39878707

31/4

42636843

30/1

لوازم ،اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه

3338078

5/6

3850945

5/8

4054116

5/2

5329590

5/4

5811685

5/0

6702724

5/3

7382442

5/2

بهداشت و درمان

2502931

4/2

2867327

4/3

3411446

4/4

4308737

4/4

5208836

4/5

6455474

5/1

7866298

5/6

حملونقل

9071265

15/4

10574223

15/8

11325598

14/6

12165523

12/3

13365166

11/6

14766676

11/6

16013976

11/3

ارتباطات

862830

1/5

1233057

1/8

1636452

2/1

2586804

2/6

2982967

2/6

2942121

2/3

3203340

2/3

تفريح و امور فرهنگي

2039612

3/4

2034199

3/0

2167015

2/8

2546064

2/6

2823988

2/4

3459946

2/7

3951663

2/8

تحصيل

1115060

1/9

1428782

2/1

1765455

2/3

2192480

2/2

2650530

2/3

2854071

2/2

3474714

2/4

رستوران و هتل

1350761

2/3

1504734

2/2

1728100

2/2

2192449

2/2

2481812

2/2

2846005

2/2

3142771

2/2

كاالها و خدمات متفرقه

4059237

6/9

5063259

7/6

5990581

7/7

7511952

7/6

8622616

7/5

10099135

8/0

11326200

8/0

 -1براي خانوارهايي كه نحوه تصرف مسكن آنها شخصي (مالكنشين) ،در برابر خدمت و رايگان ميباشد ،ارزش اجاري مسكن برآورد و به جمع كل هزينه مسكن اضافه شده است.

ف�ارس :مديركل فرهنگي و هنري آموزشوپرورش از
تعيين كارنامه حجاب براي مدارس خبر داد و گفت :لباس
فرمي كه براي دانشآموزان پيشبيني ميشود ،لزوما لباس
تيره نيست .محمدابراهيم محمدي ،مديركل فرهنگي و
هن��ري آموزشوپرورش با بيان اينكه برنامههاي مختلفي
براي دانشآموزان و فرهنگيان در راستاي عفاف و حجاب
پيشبيني شده است ،اظهار داشت :در حوزه دانشآموزي
با در نظر گرفتن مسايلي كه در حوزه عفاف و حجاب وجود
دارد برنامههاي متناسبي را در نظر گرفتهايم كه ميتوان از
جمله آن به برنامه «حساسزايي» اوليا به موضوع حجاب
دانشآموزاني كه نياز است به حجاب توجه بيشتري داشته
باشند ،اش��اره كرد .وي افزود :برنامههاي حجاب و عفاف
منجر ميشود تا اگر احيانا والدين دانشآموزي نسبت به
رعايت پوش��ش فرزند خود در بيرون از مدرسه كمتوجه
هستند ،توجه بيش��تري داشته باشند .مديركل فرهنگي
و هن��ري آموزشوپ��رورش بيان كرد :بر همين اس��اس
برنامهاي در جهت عبرتآموزي دانشآموزان از افرادي كه
با عدم رعايت حجاب و عفاف دچار معضالت و مشكالت
اجتماعي ش��دهاند و از جايگاه ارزش��مندي كه به لحاظ
اخالقي ،درس��ي و توانمنديهاي علمي و هنري داشتند،
س��قوط كردهاند در نظر گرفته شده است كه ميتواند به
عنوان تلنگري براي دانشآموزان باشد .اين مقام مسوول
در آموزشوپرورش تاكيد كرد :مدير مدرس��ه نس��بت به
حجاب و پوش��ش دانشآموزان مسوول است بنابراين ما
انتظار داريم تا مدير مدرس��ه نس��بت به وضعيت موجود
حجاب در مدرس��ه حس��اس بوده و سعي كند وضعيت
حجاب و عفاف در مدرسه را به سمت قابل قبول ارتقا دهد.
مديركل فرهنگي و هنري آموزشوپرورش ادامه داد :اوليا
بايد نسبت به مخاطرات بدپوششي دانشآموزان حساس
بوده و بيتفاوت نباش��ند .اگر قرار است درس دانشآموز
خوب باش��د ،ميطلبد كه دانشآم��وز مصونيت روحي و
رواني داشته باشد كه اين مصونيت روحي و رواني در گرو
رعايت عفاف و حجاب است .محمدي افزود :در نظر داريم
در سال آينده به مدارس اجازهدهيم كه براي تهيه لباس
فرم دانشآموزان با بنگاههاي توليدي قرارداد ببندند.

معابر اردبيل را آب گرفت

مه�ر :با كاهش محسوس دما و بارش باران ،سيالب،
بيش��تر شهرها و روستاهاي استان اردبیل را فرا گرفته و
آبگرفتگ��ي معابر زندگي عادي م��ردم را مختل كرد .در
حاليكه يك روز به آغاز فصل گرم تابس��تان مانده است
دماي ه��واي اردبيل به كمتر از  12درجه س��انتيگراد
رس��يد و در ارتفاعات ش��دت افت دما سبب بارش برف
ش��د .در اثر شدت بارندگي معابر عمومي مناطق شهري
دچار آبگرفتگي شده و اين بارشها همراه با رگبار اهالي
را در روز عيد مبعث به جاي رفتن به مسافرت و گردش
خانهنشين كرد .همچنين از آنجايي كه مسافران تابستاني
از دو هفته قبل اين منطقه را براي گردش انتخاب كردهاند
كاهش ناگهاني دما ،آنها را غافلگير كرد و س��بب ش��د
چادره��اي خود را از مناطق روباز ،جنگلها و دامنههاي
سبالن برچيده و به هتلها و ساختمانهاي سرپوشيده
و گرم پناه ببرند.

