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 خط  آهن رشت- آستارا 
۳ ساله ساخته می شود

ماندگاری هوای سرد تا 4 روز آینده در کشور

2

14

 عامـــل توزیـــع گوشـــت هـــای آلـــوده کـــه قصد 

انتقال آنها به شـــمال کشـــور را داشـــت از سوی 

پلیس دســـتگیر شد.

 گوشت های آلوده 
به مردم نرسید

13

2

 zآبوهوا  zتازهها

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا اشـــاره به 
ســـاخت ۳ ســـاله خـــط  آهن رشـــت- آســـتارا 
گفـــت: بـــا توجـــه به مصوبـــات ســـفر رئیس 
جمهور به اســـتان گیالن و تخصیص بخشی 
از اعتبـــارات مورد نیـــاز، امیدواریم خط  آهن 
رشـــت- کاســـپین تا بهار ســـال آینده تکمیل 

شود.
بـــه گـــزارش ایرنا، خیرالـــه خادمی افـــزود: با 
تکمیـــل این بخـــش از کریدور ریلی شـــمال 
- جنـــوب، تحولـــی در حوزه تبـــادل کاال و بار 
در قســـمت شـــرق و غـــرب صـــورت می گیرد 
و می توانـــد مســـیری جذاب، اقتصـــادی و با 
امنیـــت کامل برای جابه جایی بار نســـبت به 
مســـیر موجـــود باشـــد. وی اعتبار مـــورد نیاز 
بـــرای احـــداث ایـــن مســـیر ریلـــی را 20 هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در صورت 
تکمیل مســـیر طی ۳ ســـال این رقم معادل 
25 تـــا ۳0 هزار میلیـــارد تومان به ارزش روز 
بـــرآورد می شـــود که 1۷ هزار میلیـــارد تومان 
هزینـــه اجـــرا و ۳ هـــزار میلیارد تومـــان برای 

ارزیابـــی اراضی مورد نیاز اســـت.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضـــع هـــوا در تشـــریح پیش بینـــی وضعیـــت هـــوا برای 
روزهای آینده گفت: بر اســـاس نقشـــه های هواشناســـی 
در پنـــج روز آینـــده در اغلـــب مناطق کشـــور هوای ســـرد 
ماندگار خواهد بود و در شـــهرهای صنعتی و پرجمعیت، 
آلودگی هوا پیش بینی می شـــود. ســـازمان هواشناسی تا 
چهارشـــنبه درباره تداوم آلودگی هوا در 9 اســـتان تهران، 
کرج، تبریز، قم، سمنان، اصفهان، مشهد، اراک و قزوین 
هشـــدار داد. در دو روز آینده  در برخی نقاط نوار شـــرقی 
کشـــور، وزش باد نسبتاً شـــدید رخ خواهد داد که گاهی 

همـــراه بـــا خیزش گرد و خـــاک خواهد بود.
بـــه گـــزارش ایســـنا، صـــادق ضیائیـــان افزود: تـــا روز 
دوشـــنبه در جنوب استان های فارس و بوشهر بارش 
پراکنـــده و خفیف خواهیم داشـــت. تا سه شـــنبه در 
برخـــی نقـــاط اســـتان های واقـــع در ســـواحل دریـــای 
خـــزر بویـــژه ســـواحل غربـــی، شـــاهد افزایـــش ابـــر و 
بـــارش پراکنده خواهیم بود. روز سه شـــنبه در دامنه 
و ارتفاعـــات زاگـــرس مرکزی و جنوبـــی، رگبار پراکنده 
پیش بینـــی می شـــود. همچنیـــن طـــی دو روز آینـــده 
دریـــای عمان و غـــرب تنگه هرمز و ســـواحل جنوبی 

اســـتان بوشـــهر مواج و متالطم اســـت.
12جاده به دلیل بارش های اخیر مسدود است

مدیر مرکز مدیریت راه ها با اشـــاره به انسداد تعداد ی 
از جاده  هـــای کشـــور به دلیل کاهش ایمنی و شـــرایط 
جوی اعالم کرد:  در حال حاضر محور رامیان - اولنگ - 
شاهرود در استان های گلستان و سمنان، جاده فرعی 
شمشـــک - دیزین و محور شـــهداد- نهبندان ، به دلیل 

نبود ایمنی کافی در مســـیر مسدود  است.
بـــه گفته علی اکبر آشـــوری، همچنین محور الســـم - 
رجمند در اســـتان مازندران، محور ریگان - ایرانشهر     ، 

محور وازک- بلده در اســـتان مازندران و محور قدیم 
خرم آباد-پل دختـــر، بـــه دلیـــل بـــروز مداخـــالت جوی 
مســـدود اســـت. محور جدید پاوه - ســـروآباد، محور 
جدید هشـــتگرد - طالقان، جاده سی ســـخت - پادنا 
در اســـتان کهگیلویـــه و بویراحمد، محـــور گنجنامه - 
تویســـرکان و جـــاده پونل - خلخال به دلیل شـــرایط 
نامناســـب جـــوی و نبود ایمنی کافی  تـــا اطالع بعدی 
مســـدود است. محور چاهان - زرآباد و محور پارک - 
پیرسهراب  در استان سیستان و بلوچستان به دلیل 
مداخالت جوی و نبود ایمنی کافی مســـدود اســـت.

در محـــور کنـــدوان  تردد انـــواع تریلر و کامیـــون و در 
محـــور هـــراز تردد  تریلرهـــا کماکان ممنوع  اســـت.

جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا 
تمامی مقاطع تحصیلی استان  تهران 

امروزغیرحضوری شد
 بـــر اســـاس مصوبـــات کارگـــروه اضطـــرار آلودگـــی 
هـــوا، تمامـــی کودکســـتان ها امروزیکـــم بهمـــن مـــاه 
تعطیل و کلیه مقاطع تحصیلی در اســـتان  تهران به 
استثنای شهرستان های پردیس، دماوند و فیروزکوه 

غیرحضوری شـــد.
جلســـه کارگـــروه اضطـــرار آلودگـــی هـــوا دیروزجمعه 
۳0 دی مـــاه بـــا حضـــور اعضـــا در اســـتانداری تهران 
برگـــزار شـــد که بـــر اســـاس مصوبـــات ایـــن کارگروه 
امـــروز، آزمون های المپیادهای علمـــی دانش آموزی 
طبـــق برنامه برگزار خواهد شـــد.  همچنینطرح زوج 
و فـــرد امـــروز از در منـــزل اجرا خواهد شـــد. فروش 
روزانه مجوز طرح ترافیک برای امروز شـــنبه از سوی 
شـــهرداری تهـــران ممنـــوع اســـت. موافقت رؤســـای 
ادارات  بـــا تقاضـــای مرخصـــی مـــادران دارای فرزنـــد 
دانش آمـــوز از دیگـــر مصوبـــات این کارگروه اســـت.

یک تکه کوچک از شکالتی خوشمزه روزمان را می سازد. 
کاکائو مورد عالقه بیشتر ما است. این قهوه ای جادویی 
به  حدی دوستداشتنی است که جمله معروف »خدا به 

فرشتگان بال داد و به انسان شکالت« را به یادمان می آورد. 

عضو شورای شهر تهران :
اسامی 12۹ ساختمان 

 پرخطر تهران
امروز اعالم می شود

 نگاهی به بازی های حساس آخر هفته
از شام آخر مسی و رونالدو 

تا مسکن موقت یووه

طرح جمع آوری گازهای همراه نفت، 
اولویت دولت در ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی است
 تدبیر وزارت نفت 
 برای افزایش تولید
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در ایـــران ســـاالنه ۱۸،۵میلیـــارد مترمکعب 
گازهای همراه نفت، بدون اســـتفاده از بین 
می رود. به منظـــور بهره برداری از این منبع 
بزرگ گاز، طرح جمع آوری گازهای مشـــعل 
در شـــرق کارون که حدود یک ســـوم از این 

گاز را بازیابـــی می کند،

 zیادداشت

بـــاران طالیی/ به میـــان مردم آمدن، با 
مـــردم بـــودن، با مردم خندیـــدن، گریه 
کردن، افتادن و برخاستن، رشد کردن، 
آســـان نیســـت امـــا بـــرای روزنامه نگار، 
دلپذیـــر اســـت و پـــر از خاطره های تلخ 

و شیرین.
شـــاید یکی از ســـاده ترین تعریف ها از 
زندگـــی یـــک روزنامه نـــگار این باشـــد: 

زیســـتن لحظه هـــای مخاطبان.
زندگی البه الی اتفاقات بزرگ و کوچک، 
ایســـتادن در مســـیر رویدادهـــا بـــرای 
ثبـــت وقایـــع، ورود بـــه زندگی کســـانی 
کـــه حرفـــی دارند و تالطم هـــای خبری، 
که یکی پس از دیگری ســـر می رســـند 
و رد می شـــوند و هرچـــه باشـــد، بر روح 
و روان تأثیـــر می گذارد، پیکســـل هایی 
است که بخش بزرگی از تصویر زندگی 
روزنامـــه نـــگاران را تشـــکیل می دهـــد. 
روزهای ســـپری شـــده، هیچ یک شبیه 
هیـــچ یک نیســـت چـــون هیـــچ اتفاقی 
شـــبیه هیچ اتفاق دیگری نیست. این 
البته خوشـــایندترین بخش این حرفه 
است: زیســـتن غیرتکراری. اما آنچه از 
غبـــار قرار گرفتـــن در مســـیر این همه 
اتفـــاق بواســـطه حرفه ای کـــه داری، بر 
ذهن و روح می ماند، گاه آنقدر سنگین 
می شـــود کـــه زندگـــی در زمـــان حـــال 
یادت مـــی رود. یادت مـــی رود لحظاتی 
در همیـــن حـــاال، زیر همین بـــرف، زیر 
سایه همین درخت، کنار همین آبنما، 
لحظـــه ای فـــارغ از هیاهـــوی خبرهـــا و 
اتفاقات همواره، بایســـتی، نفســـی تازه 
کنی و تیتری بزنی برای زندگی خودت، 
فقط خودت. کســـی چه می داند چقدر 
حـــرف بـــرای گفتـــن  داری و چـــه غباری 

روی ذهـــن و دلت ســـنگینی می کند.
همه اینها، خارج از حیطه کاری اســـت و 
حیطه این شـــغل گســـترده است، آنقدر 
کـــه فقط به ســـاعت کار و دفتـــر روزنامه 
محدود نمی شود. روزنامه نگار، همیشه 
در حـــال کار اســـت. همیشـــه باید ببیند 
و تحلیل کنـــد. پس زمـــان چندانی برای 
دغدغه هـــای خارج از محدوده نمی ماند. 
همیـــن اســـت کـــه می گوینـــد بعضـــی 

شـــغل ها عاشـــقی می خواهد.
گروهی روزنامه نگار که دغدغه مردم و 
اطالع رسانی داشتند، درست 28 سال 
پیـــش گرد هـــم آمدند کـــه ماحصلش 
روزنامه ایران شـــد و شـــماره نخست با 
ایـــن تیتر درشـــت روی دکه هـــا آمد: به 

میان شما آمدیم.
حاال همچنان در میان شـــما هســـتند. 
هرچند عواملی مثل فضـــای مجازی، از 
ازدحام صبحگاهی جلوی دکه ها و شمار 
کســـانی که روزنامه ورق می زدند کاسته 
اســـت، اما روزنامه نـــگاران همچنان در 
میان شما و همسایه های شما هستند. 
با همان مشـــکالت مشـــترک، دست و 
پنجه نرم می کنند، با غم های مشـــترک 
اشـــک می ریزنـــد و دلشـــان بـــا همـــان 
خوشـــی های مشـــترک شاد می شـــود و 
همچنان تالش می کنند تا بهتر ببینیم 

و واضح تر بشـــنویم.

رئیس جمهور:در میان شما هستیم...
تروریستی خواندن سپاه 

حرکتی از روی استیصال است
رئیـــس جمهور در  جلســـه فوق العاده 
هیـــأت دولـــت بـــرای بررســـی الیحـــه 
تشـــکیل ســـازمان بازرگانـــی، دربـــاره 
اقـــدام اخیر پارلمـــان اروپا و قرار دادن 
نام ســـپاه پاســـداران انقاب اســـامی 
در فهرســـت ســـازمان های تروریســـتی  
گفـــت: ایـــن حرکت از روی اســـتیصال 
و پـــس از تاش های ناموفـــق خیابانی 
آنهـــا برای ضربه به مـــردم ایران انجام 
شـــد تـــا بلکه بـــه خیـــال خـــود بتوانند 

ملـــت ایـــران را متوقـــف کنند.

با شکالت، این دوستداشتنی 
خوش طعم بیشتر آشنا شویم

دنیای جادویی

یکلقمهنانزیرصفردرجهیکلقمهنانزیرصفردرجهیکلقمهنانزیرصفردرجه
در روزهای زمستانی اخیر در 
تهران، مانند بسیاری از نقاط 

دیگر کشور، شاهد کاهش 
شدید دما و بارش برف هستیم 

و اداره هواشناسی دمای زیر 
صفر درجه را در تهران گزارش 

داده است. این در حالی است که 
کم نیستند افرادی که مجبورند 

برای کسب روزی خود در همین 
سرما و برف به قول خودشان در 

کف خیابان کار کنند. کارگران، 
دستفروشان، چرخی ها، پیک های 

موتوری و کودکان کار از جمله 
این افرادند. این نان آوران که 

اغلب روزمزد هستند و بیمه ای 
هم ندارند با درآمدهایی اندک در 

حالی با سرما دست و پنجه نرم 
می کنند که درآمد اکثرشان برای 
پوشش هزینه های زندگی کافی 

نیست. بعالوه خیلی از آنها نگران 
هزینه های درمانی خود هستند. 
به هر حال، با وجود کار در سرما 

و در محیط باز، گاهی بیماری 
اجتناب ناپذیر است.
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