واﮐﻨـﺶ ﻧﺠﻔـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم
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ﺑﺮﺟﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﮐﻞ دوره
ﺗﻌﻬﺪات ﯾﺎدﺷﺪه در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  (2015) 2231ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روﯾﻪ
ﻫﺎی ﭘﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آژاﻧﺲ ،ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﻨﺪ
 GOV/ 2015 / 53و اﺻﻼﺣﯿـﻪ ﯾـﮏ آن آﻣـﺪه ،ﻣﺸـﻮرت و ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ… .
آﻣﺎده ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و  10ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮ اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺠﻔﯽ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی  32ﺗﺎ  42ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺎم ﯾﻌﻨﯽ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫــﺎی ( IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s, IR-7 and IR-8
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ …
… ﺗﯿﻤﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و اﻧﻘﺮاض اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﻞ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺐ
دام ﻫﺎ ،ﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ،روش ﻫﺎی ﮔﺬر ﭘﺮ ﺧﻄﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض
اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد… :
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﺬرد .ﺗﺨﻔﯿﻒ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻣﺎ در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﻄﻌﺎت ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان
در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮارداد ﺳﺎﯾﭙﺎ ،اﯾﺮان
ﺧﻮدرو و ﻫﻢ در ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﭘﮋو… ،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻮﯾﻮﻧﯿﮏ آن را در ﺣﺪ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ  4اﻟﯽ 4.5

ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد  .ﺳﻮﭘﺮ ﺗﻮﮐﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ  7+اﻟﯽ 3.5-
ﺟﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ  590ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .ﺳﻘﻒ ﭘﺮوازی آن  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻌﺎع رزﻣﯽ آن  550ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳﺖ… .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اش را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻮزوﯾﮏ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻫﯿﻞ ارﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪاﻟﺤﻨﺶ در ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن وارد آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد ،ﺳﻨﺪرز از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه  598ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ری و ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻟﺨﺮاش زﻟﺰﻟﻪ در
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﻌﺪادی از
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .وی اداﻣﻪ داد… :
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی داده ﺷﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ… .
… .وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﭘﻞ
ذﻫﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﯽ ﺗﻤﺎس
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ زﯾﺮ آوار ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس درﺑﺎره زﻟﺰﻟﻪ
 3 .7رﯾﺸﺘﺮی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس و دروغ
ﮐﻪ …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﺗﻬﺮان  ،ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  21 :30ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
 7370ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  975ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮی و  690ﻧﻔﺮ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .وی اداﻣﻪ داد… :
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ ؛ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻻﺑﻪ ﻻی ﮔﺰارش

ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺒﺎر روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﺎ اﺧﺒﺎر وﯾﮋه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﯿﻬﺎن  40ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ …
… وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ رﺋﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
ﺟﺎده ای در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ،ﻧﮕﻬﺪاری راه ﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺪاری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎی ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﯿﺎز
در ﻃﺮح ﻫﺎی …
… اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﮔﺎﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد .وی در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺮﯾﺲ ،اﻣﻨﺎﻧﮕﺎﮔﻮا
رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮش را از ﻣﻘﺎم وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد .در ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺪال ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺪرت اداﻣﻪ دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،در ﭘﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮل… ،
… ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﺠﺎت اﻓﺮاد
زﯾﺮآوار ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ… .
… ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻟﺰﻟﻪ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 21 :30
ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر  7370ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد  975ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮی و  690ﻧﻔﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .وی اداﻣﻪ داد :از
ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺪوﻣﺎن  4738ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﺷﺪه و  699ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ
اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ… .
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  21 :30ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
 7370ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  975ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮی و  690ﻧﻔﺮ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .وی اداﻣﻪ داد :از ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺪوﻣﺎن  4738ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﺷﺪه و  699ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ… .

… ،ﻟﺮزش در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﻟﺬا ﻫﯿﭻ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺪاوم زﻟﺰﻟﻪ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی در ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﺬا ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در
ﭘﺮوازﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ …
ﺟﻮزاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺎدرﯾﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد … .
… رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز
دارد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی داده ﺷﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .وی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻓﻊ  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﻼﺣﺖ
ﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ
ﺑﺎﻟﺴـﺘﯿﮏ اﯾـﺮان و ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮا در ﻣﺠﻠـﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ
ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﺮأت اﺟﺮای آن را ﻧﺪاﺷﺖ.
…
… 3.رﯾﺴﺘﺮی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت در
ﺛﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﺟﻮاﻧﺮود ،داﻻﻫﻮ و ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اداﻣﻪ
داد :اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری ﻣﺮدم در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﮐﺎر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن در ﺛﻼث
ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ …
… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﺗﻬﺮان ،ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  21 :30ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

 7370ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  975ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮی و  690ﻧﻔﺮ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .وی اداﻣﻪ داد… :
…؛ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان و در ﭘﯽ
آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دوره ای آژاﻧﺲ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻧﺸﻮد و ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ …
… ﻣﺴﻌﻮد ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮان و زره ﺑﺎف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﻬﺪی ،ﺳﺎﺧﺖ و
ﻃﺮاﺣﯽ زره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻧﺎن را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ از ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮم… ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﺮق ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ زﻣﯿﻦ
ﻟﺮزه در ﺑﻐﺪاد ،ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﻫﻢ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻼم و ﯾﺎﺳﻮج و ﻗﺼﺮ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺮزﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه در ﺗﻬﺮان ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﻫﻤﺪان  ،ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر از زﻟﺰﻟﻪ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی …
… در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻖ ﻧﮕﻪ داری و ﺣﻤﻞ ﺳﻼح در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻘﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ دوم در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع ﻣﺮدم از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺑﻮﻣﯿﺎن و ﺧﻮن رﯾﺰی …
… اﻣﺎ آن روی ﺳﮑﻪ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در روﻧﺪی ﻣﻌﮑﻮس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﺎﻣﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﻧﻔﻮذ
ﺷﺪﯾﺪی روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ …
… ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮدن روﻧﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی؛ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻣﻬﺎر ﻗﺪرت اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر ﻗﺪرت اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ… .
ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﮔﺬر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
در ﻣﺎده  100ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ… ،
ﺑﺮﺟﺎم )ﺑﻨﺪ  (27ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ .اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد 16
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  IR-1را از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی در ﺣﺎل ﻧﮕﻬﺪاری در
اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺧﺮاب ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه در  FEPﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻨﺪ  .11 .(29.1اﯾﺮان ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی UF6
در  FEPاداﻣﻪ داده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  67/3درﺻﺪ از
اوراﻧﯿﻮم  235را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ )ﺑﻨﺪ  .12 .(28در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﮔﺰارش ،ﮐﻞ …
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