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بازسازی بافت های فرسوده اجباری باشد
وقتی که خطرآفرین بودن بافت فرسوده ای اثبات شده، 
به حدی که حتی بدون بالیای طبیعی هرلحظه احتمال 
ریزش دارند، چه دلیلی وجود  دارد که این بافت ها اصالح 

و نوسازی نشوند. 
حتی اگر مالکان مایل به این کار نیســتند باید آنها را به 
اجبار وادار به این کار کرد؛ چرا که تسهیالت هم برای این 

کار درنظر گرفته اند.
صالحی از تهران

قبض های تلفن برای روستای بی تلفن همچنان صادر 
می شود

چندماه قبل از طریق مراجعات حضوری و درج در رسانه ها 
اطالع رســانی کردیم که ســرقت کابل تلفن بخشی از 
روستای مریدان بخش خشــکبیجار شهر رشت در اوایل 
فروردین باعث قطع تلفن همه اهالی شــده است. تقاضا 
این بوده و هست که تلفن را وصل کنند که تاکنون محقق 
نشده است. مشکل قطعی تلفن به جای خود، سؤال این 
اســت با وجود قطعی 9ماهه تلفن، دریافــت آبونمان از 

مشترکان برای چیست؟
رضایی از خشکبیجار

چه تمهیداتی برای رویارویی با زلزله احتمالی تهران داریم
همه می دانیم که تهران روی گسل زلزله است و هر آن احتمال وقوع 
یک زلزله مخرب و با شدت باال وجود دارد. سال هاست احتمال این 
زلزله می رود ولی به حول و قوه الهی تاکنون زلزله مهیبی رخ نداده 
اســت،  اما با فرض اینکه یک زلزله رخ دهد چــه تمهیداتی برای 
کمک رسانی و امداد و نجات اندیشــیده ایم؟ چه آموزش هایی به 
مردم داده ایم؟ چقدر بر ساخت ساختمان های جدید نظارت دقیق 
صورت می گیرد که در برابر زلزله مقاوم باشند؟ مسئوالن شهری در 

این خصوص اطالع رسانی مستمر کنند.
مهرآور از تهران 

کشــت کلم بدون مشاوره باعث ورشکســتگی کشاورزان 
مرودشتی شد

امسال مانند سنوات گذشته با اطالع و تأیید جهادکشاورزی اقدام 
به کاشت کلم در زمین های زراعی خود کردیم که متأسفانه هیچ 
مشتری ای برای خرید محصول نداشــتیم و مسئوالن هم نه برای 
فروش محصول همکاری کردند نه راهکاری پیش پای ما گذاشتند، 
در نتیجه مردم و مسافران مقداری چیدند و باقی آنها یا پوسیده یا 
خوراک چارپایان شده اســت. با این احوال سال آینده توان کشت 

محصول نخواهیم داشت زیرا پولی برای این کار نداریم.
فتحی از مرودشت فارس

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 آخرین خبر
از سرنوشت 2پرونده حوادث اخیر

رسیدگی به پرونده متهمان 
حوادث اخیر در دســتگاه 
قضایــی همچنــان ادامه 
دارد و در تازه تریــن اتفاق 
درخواست اعاده دادرسی 
ماهــان صــدرات، یکی از 
محکومان به اعدام در دیوان 

عالی کشور پذیرفته شــد و احکام پرونده عامالن شهادت روح اهلل 
عجمیان نیز برای رأی نهایی در اختیار دیوانعالی کشور قرار دارد.

به گزارش همشــهری، یکی از پرونده هایی که در هفته های اخیر 
جنجال زیادی به پا کرده بود پرونده ماهان صدرات مرنی بود. پسر 
جوانی که به دلیل دســت داشتن در اغتشاشــات اخیر در دادگاه 
انقالب اســالمی تهران محاکمه و به اعدام محکوم شــده بود. این 
حکم در شــرایطی صادر شد که یکی از شــاکیان او نسبت به وی 
اعالم گذشت کرد. این اتفاق از یک سو و درخواست اعاده دادرسی 
)رسیدگی مجدد پرونده( توســط متهم و وکیل مدافعش از سوی 
دیگر باعث شد تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود. قضات 
عالی رتبه دیوان پس از بررســی محتویات پرونده اعالم کردند که 

درخواست متهم پذیرفته شده و او باید بار دیگر محاکمه شود.
روز گذشته روابط عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد: با توجه به 
دالیل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونــده ماهان صدرات مرنی، 
درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شــد، لذا مستندا به مقررات 
ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم 

عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.
دومین پرونده ای که این روزها دســتگاه قضایــی با جدیت به آن 
رسیدگی کرده، پرونده شــهادت روح اهلل عجمیان، جوان بسیجی 
است که در درگیری های اطراف بهشت ســکینه کرج به شهادت 
رسید. در این پرونده 5نفر از متهمان به اعدام و شمار دیگری از آنان 
به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند. یکی از افراد محکوم به 
اعدام، پزشکی به نام حمید قره حســنلو است که در روزهای اخیر 
اخبار ضد  و نقیضی درباره نقض حکم اعدام وی در رسانه ها منتشر 
شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز گذشته اعالم کرد: در روزهای اخیر 
خبری مبنی بر نامه نگاری یکی از مقامات کشــور برای لغو حکم 
اعدام حمید قره حســنلو )یکی از متهمان پرونده( و موافقت با این 
درخواست منتشر شد. صبح چهارشــنبه نیز یکی از روزنامه های 

رسمی، این خبر را تأیید کرد و از لغو حکم این متهم نوشت. 
این در حالی اســت که در مورد پرونده متهمان  تا این لحظه هنوز 
حکم قطعی ای صادر نشــده اســت و پرونده متهمان شــهادت 
سیدروح اهلل عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و 
سیر قضایی و طبیعی خود را طی می کند؛ به همین دلیل نامه نگاری 
در این خصوص موضوعیت ندارد. احکام براساس قانون صادر و پس 

از طی روند دادرسی و تشریفات قانونی نهایی می شوند.

کوتاه از حادثه

نقشه کالهبرداری در   زندان نوشته شد

زن جوان بارها به اتهام سرقت و جیب بری دستگیر شده و به زندان رفته است. اما آخرین 
بار که آزاد شد تصمیم گرفت خالف هایش را با شگرد تازه ای پیش ببرد. گفت وگو با این 

زن کالهبردار را بخوانید.

چند سال سابقه کیفری داری؟
این چند سال اخیر مدام دستگیر و زندانی شده ام. تعدادش یادم نیست اما باور کنید از 

زندگی این مدلی خسته شده ام.
با چه شگردهایی سرقت می کردی؟

از زندگی من می شود یک کتاب نوشت یا حتی یک  سریال ساخت. من از گدایی و فالگیری 
رسیدم به جیب بری و سرقت های سریالی. ســال ها قبل زمانی که 18سال بیشتر سن 
نداشــتم با اجبار خانواده ام با مردی ازدواج کردم که یک معتاد و سارق حرفه ای بود. بار 
آخر که دستگیرش کردند و محکوم به 20سال زندان شد، طالق غیابی گرفتم تا روی پای 
خودم بایستم. دیگر نمی خواستم با پول دزدی زندگیم را بگذرانم اما از بخت بدم ناچار 
شدم دست به دزدی بزنم. اوایل با گدایی و فالگیری خرج زندگیم را تامین می کردم اما یک 
روز مردی که برای فالگیری نزد من آمد، پیشنهاد ازدواج داد. آشنایی ما ادامه داشت تا 
اینکه متوجه شدم با یک باند سرقت همکاری می کند. او یک دزد حرفه ای بود که مرا هم 
به راه دزدی کشاند. وقتی قدم در پاتوق آنها گذاشتم و دوره سرقت دیدم، کارم را شروع 
کردم. اما در سومین دزدی، مالباخته مچم را گرفت و دستگیر شدم. من این کاره نبودم، 
 هر بار که می خواستم دست به سرقت بزنم دست و پایم شروع می کرد به لرزیدن. برای 
 همین فورا لو می رفتم و دستگیر می شدم. نگاه نکنید در پرونده ام چندین سابقه سرقت و
جیب بری ثبت شده،  من اصال تبحری در این کار ندارم. برای همین آخرین بار که دستگیر 

شدم، تصمیم گرفتم شگردم را عوض کنم.
این شگرد چطور به ذهنت رسید؟

آخرین بار که افتادم زندان با زنی به نام شهین آشنا شدم. او با همدستی شوهرش به خانه ها 
دستبرد می زدند. شهین پیشنهاد داد تا پس از آزادی اموال مسروقه مانند چک ها را از او 
بخرم و در سایت ها بفروشم. با خود گفتم استرسش کمتر است. چون من واقعا در انجام 
دزدی حرفه ای نبودم. قرار شد بعد از آزادی با زوج سابقه دار کار کنم چون شوهرش یک 
دزد منزل حرفه ای بود.تابستان آزاد شدم و اوایل پاییز کارم را شروع کردم. زن و شوهر به 
خانه ها دستبرد می زدند و من دسته چک هایی که از خانه ها می دزدیدند را می خریدم و 
با انجام تبلیغات می فروختم. هربار هم خط موبایلم را عوض می کردم تا شناسایی نشوم. 
پول را هم نقد می گرفتم و از طریق پیک موتوری، چک ها را تحویل سوژه هایم می دادم. 
اماآخرین دسته چک مربوط به مردی بود که فوت شــده بود و دوستانم آن را از خانه ای 

سرقت کرده بودند و طمع من برای فروش چک ها باعث شد که گیر بیفتم. 

گفت و گو

»صاحب چک فوت شده و چک هیچ ارزشی 

دادسرا
ندارد.« مرد جوان وقتی این جمله را از کارمند 
بانک شنید، فهمید که در دام یک کالهبردار 
حرفه ای گرفتار شده است و تصمیم گرفت هر طوری شده او را 

گیر بیندازد. 
به گزارش همشهری، از چندی قبل کارآگاهان پلیس آگاهی 
تهران در جریان کالهبرداری های سریالی یک زن با استفاده 
از چک های سرقتی قرار گرفتند. این زن با تبلیغات در یکی از 
سایت های خرید و فروش کاال،  اقدام به فروش چک برای افرادی 
که نیاز به ضمانت بانکی داشــتند می کرد اما بررسی ها نشان 

می داد که چک ها سرقتی هستند.
تحقیقات از این حکایت داشت که چک های سرقتی با مبالغ 
مختلف از 10میلیون تومان گرفته تا ۷0میلیون تومان از سوی 
زن کالهبردار فروخته می شود و فریب خوردگان زمانی متوجه 
مســروقه بودن چک می شــدند که آن را برای ضمانت وام به 

بانک می بردند.

کارآگاه بازی آخرین مالباخته
شــکایت ها از زن کالهبردار در حال افزایش بود و تحقیقات 
کارآگاهان به دســتور بازپرس شــعبه پنجم دادسرای ویژه 
سرقت،  برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه کارآگاه بازی 
آخرین مالباخته به بازداشت زن کالهبردار ختم شد. ماجرا از 
این قرار بود که مردی جوان برای ضمانت وام یک برگ چک از 
زن کالهبردار خرید و راهی بانک شد. او وقتی چک را تحویل 
کارمند بانک داد و استعالمات انجام شــد در کمال ناباوری از 
کارمند بانک شنید که چک متعلق به یک مرد فوت شده است 
و هیچ ارزشی ندارد. او تازه فهمید فروشنده چک سرش را کاله 
گذاشته است و تصمیم گرفت با کارآگاه  بازی، این زن را تحویل 
پلیس بدهد. به همین دلیل فورا بــا زن جوان تماس گرفت و 
درخواســت چند برگ چک دیگر کرد. حتی مبلغ بیشــتری 

چک مرد مرده، اسرار باند سرقت را فاش کرد
دستگیری زن کالهبردار با پلیس بازی آخرین مالباخته

برای خرید چک ها پیشنهاد داد تا با این ترفند زن جوان را سر قرار 
بکشاند. مرد زیرک همزمان با پلیس تماس گرفت و ماجرا را گزارش 
کرد. به این ترتیب روز گذشته زن جوان وقتی برای فروش چک ها 
به محل قرار رفت توسط پلیس دستگیر شد و در بازجویی ها اقرار 
کرد که با یک زوج ســارق که به صورت سریالی به خانه ها دستبرد 
می زنند همکاری می کند و از آنها دسته چک های سرقتی می خرد 
تا نقشــه هایش را پیش ببرد. با اعترافات این زن اسرار سرقت های 
باندی که اعضای آن یک زن و شوهر بودند فاش شد و زن کالهبردار 
به دستور بازپرس پرونده بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

عمل زیبایی به قیمت جان یک زن   تمام شد
زنی جوان که برای جراحی زیبایی به یکی از کلینیک های پایتخت رفته بود جانش را از دســت داد. به گزارش 
همشــهری، چند روز قبل به قاضی محمد وهابی،بازپرس جنایی تهران خبر رســید که زنی جوان در یکی از 
کلینیک های پایتخت جانش را از دست داده است. به دستور بازپرس تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد 
که زن جوان اضافه وزن داشته و برای انجام عمل زیبایی ساکشــن به کلینیک رفته بود. او اما در اتاق جراحی 
ناگهان قلبش از تپش ایستاده و جانش را از دست داد. همسر وی نیز به طرح شکایت از تیم جراحی پرداخت و 
گفت:همسرم از طریق تبلیغات در دنیای مجازی با پزشک زیبایی آشنا شد و حتی قبل از عمل تمام آزمایش های 
الزم را انجام داد. وی ادامه داد: وقتی پزشک همه  چیز را تأیید کرد همسرم به اتاق عمل رفت اما حدود 5ساعت 
عمل طول کشید و در نهایت به ما خبر دادند که همسرم در اتاق عمل فوت شده است.  با این شکایت، پرونده 

برای رسیدگی به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم جنایی به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.

دستگیری کودک ربایان یک میلیون دالری
4نفر با ربودن 2پسربچه از خانواده آنها برای آزادی شان یک میلیون دالر باج  خواهی کرده بودند اما در عملیات 
پلیس، آدم ربایان دستگیر و گروگان های شان آزاد شدند. به گزارش همشهری، این دو برادر که 6 و 9ساله و از 
اتباع خارجی هستند چند روز قبل در راه مدرسه توسط افراد ناشناس ربوده شدند. آدم ربایان چند ساعت بعد 
در تماس با خانواده آنها برای آزادی شان یک میلیون دالر پول خواستند و در این شرایط آنها از پلیس مشهد 
کمک خواستند. کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در بررسی های خود دریافتند 
عامالن کودک ربایی نیز از اتباع خارجی هستند و پس از ربودن 2برادر خردسال آنها را به حاشیه مشهد برده و 
در مکانی دورافتاده نگهداری می کنند. به این ترتیب مأموران در عملیاتی ضربتی ضمن آزادسازی 2گروگان، 
4آدم ربا را نیز دستگیر کردند. سرتیپ محمد کاظم تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: متهمان هدف 
از ربایش 2کودک را اخاذی از خانواده آنها اعالم کرده اند و هم اکنون با دستور قضایی در بازداشت به سرمی برند.
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معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور که 
پیش تر از مدیران سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران بود و همزمان با حضور عــزت اهلل ضرغامی به عنوان 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در ارگ 
آزادی تهران به ســمت معاونت میراث فرهنگی کشــور 
منصوب شد، پس از گذشت یک سال و 3 ماه از انتصاب به 
این ِسمت، نخستین نشســت خبری خود را برگزار کرد و 
در این نشست از گرفتار شدن باقیمانده الواح هخامنشی 

در آمریکا خبر داد.
باقیمانده الواح هخامنشــی قرار بود 3 مــاه قبل به ایران 
بازگردانده شــود، اما علی دارابی، معاون میراث فرهنگی 
کشور در نشســت دیروز خود به خبرنگاران گفته است، 
»بخــش قابل مالحظــه ای از موضــوع بازگشــت الواح 
هخامنشی به ایران حل شده بود، ولی به دلیل شرایطی که 
در 3-2 ماه اخیر پیش آمده و روابط و مناسبات خارجی ما را 
به طور کلی تحت تأثیر قرار داده، وقفه بزرگی ایجاد شده و در 
عین حال که دادگاه حکم داده و بخشی از الواح، بسته بندی 
شده بود که به ایران برگردد، اما در حال حاضر این کار انجام 
نمی شود. چون بازگشت آنها به روابط ایران و آمریکا گره 
خورده اســت. هرچند با توجه به حکم دادگاه، خوش بین 
هستم که مشکلی برای تحویل الواح وجود نداشته باشد.«

معاون میــراث فرهنگی، ۴ماه قبل نیــز در 23مرداد ماه 
ســال جاری و در حاشــیه یک مراســم در وزارت میراث 
فرهنگی دراین باره به خبرنگاران گفته بود:»در حال حاضر 
پرونده مهم، بازگشت الواح هخامنشی است که در اختیار 
مؤسسه شیکاگو قرار دارد. منتهی با کشوری طرف هستیم 
که با اندک بهانه هایی موضوع را گره می زند و مشکل ایجاد 
می کند. چون بنا بود این الواح چند ماه قبل به ایران تحویل 

داده شود.« 
او در پاســخ به این ســؤال که آیــا اوفک )دفتــر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانــه داری آمریکا( همچون 
اقدامات گذشــته در دولت ترامپ که اجــازه بازگرداندن 
بخشی دیگر از الواح هخامنشی به ایران را داد، داده است؟ 
گفته بود: » خیر! هنوز اجازه نــداده و حتی محدودیت و 

ممنوعیت  هم ایجاد می کند.«
معاون میراث فرهنگی حاال دیروز بــار دیگر خبر داده که 
الواح هخامنشی در آمریکا گیر افتاده و تلویحی گفته که 
بازگرداندن باقیمانده الواح هخامنشی به شرایط سیاسی و 

روابط دو کشورگره خورده است.
الــواح هخامنشــی ســال1313 در دوران رضاخان و در 
کاوش های باستان شناســان در باروی تخت  جمشــید 
کشف شدند و یک ســال پس از آن، با موافقت دولت وقت 

ایران برای مطالعه و بررســی و خوانش حروف به مؤسسه 
شرق شناسی شیکاگو وابســته به دانشگاه شیکاگو امانت 
داده شدند تا پس از رمزگشــایی و خواندن الواح به ایران 

بازگردانده شوند.
عبدالمجید ارفعی، زبان شــناس ایرانی نیز که چند سال 
بعد به تیم مؤسسه شرق شناسی شیکاگو برای مشارکت 
در خواندن الواح هخامنشــی به آمریکا رفته بود، پیش تر 
به همشهری گفته بود که این الواح در بین بیش از 2هزار 
صندوق چوبی و مقوایی قرار داده شــدند و در یک ســفر 

دریایی یک ساله به آمریکا رسیدند.
الــواح تخت جمشــید براســاس مطالعــات مؤسســه 
شرق شناســی شــیکاگو و اظهارات عبدالمجید ارفعی، 
متخصص زبان های باستانی بیشتر اسناد مالی و مراودات 
اداری و پولی دوران هخامنشی همچون سیستم دستمزد 
و قوانین مرتبط با زنان شــاغل در دوران هخامنشــی و 
سیســتم پرداخت حقوق آنها را مشتمل شــده و جنبه 
بازرگانی دارند. امــا در همین الواح به  گفتــه ارفعی، نام 
بسیاری از شهرها و روستاهای باســتانی ایران نیز آمده 
اســت که می تواند اطالعات خوبی در مورد محوطه های 
باستانی موجود در شهرهای مختلف ایران در عصر حاضر 
را در اختیار باستان شــناس ها قرار دهد. الواح هخامنشی 
از  دهه 30 شمســی تا همین حاال، در اختیار مؤسســه 
شرق شناسی شــیکاگو قرار دارد. اما هر بار تحویل آنها به 
ایران با چالش های سیاســی متعددی از قبیل شکایت و 
تالش برای حراج آنها توسط یک خانواده  یهودی آمریکایی 
به منظور دریافت غرامت کشته شدن اعضای خانواده در یک 
انفجار در سرزمین های اشغالی و فراز و نشیب های ارتباط 

ایران و آمریکا به تأخیر افتاده است.

 تعیین تکلیف چم شیر
 با همکاری کارفرما و ناظر 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه 
سد چم شیر فعال آبگیری نمی شود، گفت: کارشناسان 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو در حال 
بررســی موضوع به صورت میدانی هستند و پس از 
مشخص شدن نتایج درباره سد چم شیر تصمیم گیری 
خواهد شد.دهمین جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و 
هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با حضور معاون 
رئیس جمهور برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در این جلسه دو 
دستور کار مورد بررسی قرار گرفت. دستور کار اول؛ 
ارائه گزارش اقدامات انجام شــده درخصوص ماده 
10 آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده 
گردوغبار و دســتور کار دوم؛ ارائه گزارش اقدامات 
انجام شــده درخصوص ماده 11 آیین نامه مذکور 
توسط معاونت محیط زیســت دریایی و تاالب های 

سازمان حفاظت محیط زیست.
علی ســالجقه در این جلسه با اشــاره به تأکیدات 
رئیس جمهوری بر مسائل زیست محیطی گفت:یکی 
از درخواســت های رئیس جمهور در سفر به استان 
البرز، برطرف کردن مشــکل تاالب صالحیه بود.او 
تصریح کرد: من در این منطقه چرای شتر را دیده ام و 
از آنجا به عنوان یک منبع برداشت استفاده می شود. 
بعضی از مناطق مــا به خاطر چرای دام حســاس 
شــده اند. در بعضی از نقاط تنها بحــث چرای دام 
اهلی مطرح نیست و چرای حیات وحش هم به نوعی 

مشکل ایجاد می کند.
سالجقه با تأکید بر اینکه مردم برای آلودگی هوا در 
رنج و مشقت هستند، گفت: تعطیل کردن مدارس 
و کســب وکارها باید آخرین گزینه باشد. باید ابتدا 
تکالیف دســتگاهی انجام شــود. این اتفاق را باید 
از زوایای مختلف مورد بررســی قــرارداد، مردم از 
لحاظ روحی و روانی تحت فشــار هســتند.معاون 
رئیس جمهور درخصوص شــرایط منابع آبی کشور 
اذعان داشــت: چراغ های قرمز وضعیت تأمین آب 
کشور روشن شده است. هرچند وقت یکی از استان ها 
با مشکل مواجه می شود و در بحث مدیریت منابع آب 
اینکه به صورت مســکن از جای دیگری آب بیاوریم 
اصاًل پذیرفته شــده نیســت. منابع آب کشور قابل 
مدیریت است و نباید مردم را بترسانیم.او در حاشیه 
جلســه هیأت دولت نیز در جمع خبرنگاران درباره 
وضعیت پروژه سد چم شیر که به »گتوند دو« مشهور 
شده نیز تأکید کرد که اجازه گتوند دوم را نمی دهد 
و بدون بررسی مجدد هیچ گونه آبگیری فعاًل انجام 
 نمی شــود. همچنین درباره 2 توله یوز پیداشــده

)آذر وتوران( گفت: باتوجه به تغذیه از مادر در 2 هفته 
نخست خوشبختانه وضعیت خوبی دارندو در حال 
مدیریت و محافظت در زادگاه خود هستند. ان شاءاهلل 

در همان منطقه هم رها خواهند شد.

خبر روز

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

17000 لوح هخامنشی، گروگان آمریکا
روند  بازگشت آثار باستانی ایران  در  شیکاگو متوقف شده است

 17000
لوح هخامنشی در انتظار 

بازگشت به ایران
 ســال132۷ به تعداد 1۷9قطعه، در ســال 1329به تعداد3۷هزار 
قطعه، در سال1383به تعداد 300قطعه و در سال1398 در دوران 

ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا به تعداد 1۷83قطعه از این الواح به 
ایران بازگردانده شد. اما هنوز 1۷هزار قطعه دیگر از این اسناد مالی دوران 
هخامنشی در اختیار مؤسسه شرق شناسی شیکاگو است که براساس 

اظهارات معاون میراث فرهنگی کشــور، بازگرداندن آنها به رغم 
رأی دادگاه عالی آمریکا، برای استرداد به ایران بار دیگر به در 

بسته خورده و بازگشت آنها به کشور به روابط پیچیده 
ایران و آمریکا گره خــورده و فعال در آن  

وقفه افتاده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

 کهنســال در خراســان رضــوی در 
فهرست میراث طبیعی ثبت ملی شد. 
این آثار شامل درختان چنار کهنسال 
مسجد »روستای دهبار« شهرستان 
طرقبه شاندیز و درختان چنار کهنسال 
روســتاهای بید، دلک آبــاد، بیدخور، 
ارگ نوجوی همگی از توابع شهرستان 
جوینو همچنین روســتاهای نــوروزی، 
عنابســتان و نوده انقــاب همگــی در 

شهرستان خوشاب هستند.

12
درخت

 حفاظــت شــده بــرای فعالیت هــای 
آموزشــی، پژوهشــی و کارورزی بــه 
دانشــگاه تهــران اختصــاص یافــت. 
سازمان حفاظت محیط زیست بدون 
اشــاره به نــام ایــن منطقــه اعــام کرد 
که ایــن منطقــه براســاس تفاهمنامه 
حفاظــت  ســازمان  بیــن  همــکاری 
محیط زیســت و دانشــکده منابــع 
طبیعــی دانشــگاه تهــران به عنــوان 
پایلوت اجرای الگوی مدیریت یکپارچه 

حفاظت اختصاص می یابد. 

1
منطقه

اکسید گوگرد در هوای تهران 
زهره عبادتی،معاون اداره کل محیط زیست 
اســتان تهران:افزایش دی اکسید گوگرد 
الزاما دلیل بر مازوت سوزی نیست؛ حتی 
احتمال دارد گازوئیل نیز دارای گوگرد باشد.
در برخی ایســتگاه های سنجش کیفیت 
هوای تهران از ۲۲ تا ۲۴ آذرماه شاهد افزایش 
مقداری آالینده دی اکسیدگوگرد در بعضی 
ســاعات بودیم که البته آالینده شــاخص 
نبود و آالینده شاخص همان ذرات معلق 

کمتر از ۲.۵ میکرون بود. 

دورکاری در کالنشهرهای آلوده 
ســمیه رفیعی،رئیــس فراکســیون محیط 
 زیســت مجلس: در روزهایی که هــوا برای 
همه گروه ها ناسالم است، استنشاق چنین 
هوایی معادل اســتعمال ۳ تا ۷ نخ ســیگار 
اســت. با توجه به تداوم آلودگی هــوا برای 
تمامی گروه های جامعه کمیته های اضطرار 
آلودگی هــوای کانشــهرها بایــد دورکاری 
کارمندان را اجرایی کنند.شاخص و مبنای 
تفکیک عدم تعطیلی ادارات دولتی و سایر 

مراکز آموزشی و علمی چیست؟


