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ســر ســرباز هخامنشــی که پس از ســال ها به ایران 
برگردانده شــد و قرار بود پس از نمایش در اســتان های 
مختلف، در محل اصلی خود یعنی تخت جمشــید نصب 
شــود، هنوز بعد از دو سال به این سایت برنگشته است.به 
گزارش مهر، در شهریورماه سال ۹۷ بود که اعالم شد نقش 
برجســته سر سرباز هخامنشــی یکی از آثار ایران باستان 
به کشــور بازگردانده می شود. این نقش برجسته ۹۰ سال 
پیش در ایران کشف شد اما چند سال بعد به سرقت رفت 
و تالش های ایران برای بازگرداندن آن همچنان بی نتیجه 
ماند تا اینکه اوایل ســال ۹۸ به کشور بازگشت و با توجه 
به سیاســت ها و برنامه ریزی های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، قرار شد این لوح در استان های 
سراسر کشور به نمایش درآید تا عالقه مندان، این میراث 
جهانــی فارس را از نزدیک ببیننــد و پس از آن به تخت 

جمشید بازگردانده و در محل اصلی خود نصب شود.
ســر سرباز هخامنشــی یکی از چندین سنگ برجسته 
منقوش به سربازان هخامنشی از پلکان شرقی کاخ آپادانای 
مجموعه تخت جمشــید است که ســال ها پیش )احتمال 
داده شــده حوالی سال ۱۳۳۶( از پله شــماره ۱۹ پلکان 
شرقی کاخ ربوده شــد.پس از آن فردی به نام خانم برنت 
در سال ۱۹۷۴ سر ســرباز هخامنشی را از یک حراجی با 
عنوان »حراجی ساتبی نیویورک« خرید و این اثر دزدیده 
شــده را به مدت ۳۰ ســال در اختیار خود نگه داشت. او 
بعــد از آن در مارس ۲۰۰۵ میالدی تصمیم به فروش آن 
از طریق حراجی کریستیز کرد و ایران همان موقع متوجه 
حراج یک اثر تاریخی شد که سال ها پیش از تخت جمشید 
دزدیده شده بود.در این خصوص سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اقدامات قضائی خود را مبنی 

بر توقیف حراج و طرح دعوی برای اســترداد ســر سرباز 
هخامنشــی به ایران را آغاز کرد اما دادگاه لندن در تاریخ 
۲۰ مــارس ۲۰۰۷ میالدی حکم به نفــع دارنده فعلی اثر 
که ساکن فرانســه بود صادر کرد.پس از آن در مرداد ماه 
ســال ۹۷ یک قاضی در نیویورک حکم داد که سر سرباز 
هخامنشــی که ۸۰ ســال قبل از ایران ربوده شده بود بار 

دیگر به این کشور بازگردد.
در ابتدا قرار شد که این نقش برجسته در نقاط مختلف 
کشــور در معرض دید مردم قرار گیرد و ســپس به خانه 

خودش بازگردد اما پس از گذشــت دو سال از این ماجرا 
نه تنها این نقش برجسته به تخت جمشید بازنگشته بلکه 
نکته جالب اینجاســت که حتی مشخص نیست وضعیت 
آن به کجا رســیده و هم اکنون کجاست؟خبرنگار مهر در 
گفتگو با مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، آخرین 
وضعیت این نقش برجســته را جویا شــد کــه در نهایت 
مشخص شد که این نقش برجسته هنوز در تخت جمشید 
نصب نشده اســت.حمید فدایی در این رابطه توضیح داد: 
بر اســاس برنامه ریزی ها قرار بود که این نقش برجســته 

در نقاط مختلف کشــور در معرض عمــوم قرار گیرد و به 
نمایش گذاشته شــود و تا زمانی که بنده اطالع دارم این 
اقدام انجام و سر سرباز هخامنشی در برخی از استان ها به 

نمایش گذاشته شد.
وی با اشــاره به وضعیت کشور طی چند مدت اخیر در 
پی شــیوع کرونا بیان کرد: بعد از گســترش و شیوع این 
ویروس تمام برنامه ها با مشــکالتی مواجه شــد و بنده در 
حال حاضر نمی دانم که این نقش برجسته کجاست؟مدیر 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید گفت: به دلیل برخی 
از مسائل و مشکالت این موضوع به فراموشی سپرده شد و 
من نمی دانم که این نقش برجسته االن در موزه ملی است 
یا در ســفرهای استانی؟فدایی با اشــاره به اقدامات بسیار 
خوبی که برای بازگرداندن این نقش برجســته به کشــور 
انجام شد، تصریح کرد: طی چند سال اخیر اقدامات زیادی 
از سوی ایران برای بازگرداندن سر سرباز هخامنشی انجام 
شــد، در سال ۲۰۱۷ کســانی که این نقش برجسته را در 
اختیار داشــته اند از طریق یک وب سایت آن را در معرض 
حــراج قرار دادند و ایران به محض اطالع از این موضوع از 
طریق قانونی این مســئله را پیگیری کرد و اعالم شد که 
این نقش برجسته مربوط به ایران است از این رو از سوی 
ریاســت جمهوری و وزارت امور خارجه و الهه این پرونده 
حقوقــی به جریان افتاد و در نهایت این اثر ارزشــمند به 
کشــور بازگردانده شد.وی همچنین قول مساعد داد که به 
زودی آخرین وضعیت این نقش برجسته را پیگیری خواهد 
کرد و ادامه داد: به دنبال آن هستیم که این نقش برجسته 
را در همان محلی که به سرقت رفته نصب کنیم و به طور 
حتم در آینده ای نزدیک ســر ســرباز هخامنشی در جای 

اصلی خود نصب می شود.

مســئول حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت مازندران گفت: تلفات طاعون 
مازنــدران  در  وحشــی  نشــخوارکنندگان 
تاکنون به ۱۹۴ راس رســیده است.به باشگاه 
خبرنگاران جوان از ســاری، کوروس ربیعی 
در ارتبــاط با آخرین وضعیت بیماری طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک، گفت: تلفات این 
بیماری بین جمعیت کل و بز همچنان ادامه 
داشته و تاکنون شــمار الشه عادی به ۱۹۴ 
راس رسیده اســت.این بیماری همچنان در 
ارتفاعات کالردشــت مشــاهده شده و بحث 

مناطق کوهســتانی و صعب العبور کار پایش 
را دشــوار کرده اســت.به گفته ربیعی بحث 
پایش ها به صورت جدی در دســتور کار قرار 
دارد و مردم در صورت مشــاهده مواردی در 
این زمینــه به محیط زیســت اطالع دهند.
طاعون نشــخوارکنندگان کوچک یا طاعون 
بزی بیماری کشــنده با واگیر بسیار باال است 
که نشخوار کنندگان کوچک را آلوده می کند 

و حیوانات آلوده با عالیم تب، ترشحات چشم 
و بینی، تورم دهان، اسهال، ذات الریه همراه با 
سختی تنفس جان خود را از دست می دهند.

طاعون نشخوارکنندگان نخستین بار ۱۷ مهر 
ماه امســال در منطقه شــکار ممنوع طالقان 
اســتان البرز که هم مرز با مازندران اســت 
مشاهده شده بود و با توجه به راه های سریع 
انتقــال این ویروس کل و بز های منطقه دلیر 

در چالوس را درگیر کرد.
محیــط زیســت پس از کشــف الشــه 
۷ راس کل و بــز وحشــی در ایــن منطقه 
بالفاصله بــا بهره گیــری از ظرفیت جوامع 
محلی برنامه هــای پایش، جمع آوری و دفن 
بهداشتی الشه ها را آغاز کرد که این پایش ها 
همچنان در غرب اســتان ادامه دارد.ویروس 
طاعون نشخوار کنندگان به شکل قطره های 

ریز عفونی در هنگام عطسه یا هر گونه ترشح 
دیگر منطقه را آلوده می کند و تردد دام های 
ســالم در آبشخورها، آخور ها و بستر هایی که 
دام آلوده در آن تردد داشت سبب آلوده شده 
دام هــای زنده می شود.کارشناســان تنها راه 
مقابله با این بیماری را قطع کردن چرخه این 
بیمــاری می دانند و به همین دلیل گروه های 
دامپزشــکی عالوه بر واکسیناســیون دام ها 
تــالش کرده اند با آگاهی رســانی به جوامع 
محلی ارتباط دام های حیات وحش با دام های 

اهلی را قطع کنند.

ساخت و ســاز غیرمجاز طی چند دهه گذشته در یزد 
به یک فرهنگ تبدیل شده و شهروندان به جای گذراندن 
روال قانونــی برای دریافــت پروانه های ســاختمانی، به 
فعالیت غیرمجاز رو آورده اند.به گزارش مهر، روال ساخت 
و سازهای غیرمجاز در استان یزد به ویژه شهر جهانی یزد 
به جایی رسید که اســتان یزد در زمره اولین استان های 
دارای بیشــترین آمار تخلفات ساخت و ساز قرار گرفت و 
نگرانی هایی که پیش از این بارها مطرح شده بود، تقویت 
شــد.آمارهای متعددی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد بودن تخلف 
در ساختمان های شهر یزد مطرح بود که بخشی مربوط به 
آمار ساخت وســازهای بدون پروانه و بخشی نیز مربوط به 
ساختمان هایی است که پروانه می گیرند اما خالف پروانه 
می ســازند و به نوعی با تهیه دو نقشه، شهرداری ها را دور 
می زنند.دســت اندرکاران به این نتیجه رسیدند که باید با 
فرهنگ سازی و گفتمان اجتماعی باورهای نهادینه شده 
در میان مردم و حتی برخی کارکنان شــهرداری و دیگر 
دوایر دولتی اصالح شــود که این کار ســخت و دشواری 
است.شهرداری برای شروع نسبت به راه اندازی سامانه های 
متعدد برای کاهش مراحل صدور پروانه ســاخت و ساز و 
برقراری ارتباط با سایر دســتگاه های دارای نقش در این 

حوزه به صورت الکترونیکی وارد عرصه شد.
در ادامه، امور اجراییات شهرداری که مأمور شناسایی 
تخلفات ســاخت و ســاز برای برخورد بود را تقویت کرد 
یعنــی برای ایجاد انگیزه، کار را به بخش خصوصی واگذار 
کرد.ایــن طرح در وهله اول در منطقه ۴ شــهرداری یزد 
اجرا شــد و در حال تســری در ســایر مناطق شهرداری 
اســت و همه اذعان دارند این گام، گامی مؤثر در کاهش 
تخلفات ساخت وساز بوده اســت.اما این روزها مرکز آمار 
ایران گزارشــی را درباره وضعیت ســاخت و ساز و تعداد 
پروانه های صادر شــده در شــهرداری های کشــور اعالم 
کرده که نشــان از کاهش صدور پروانه های ســاختمانی 

دارد.این آمار نشــان می دهد که در تابستان امسال، هزار 
و ۶۰۹ پروانه ســاختمانی توسط شــهرداری تهران صادر 
شــده که نســبت به فصل گذشــته ۱۵ درصد افزایش و 
نسبت به فصل مشابه ســال گذشته ۱۱.۷ درصد کاهش 
داشــته اســت، این تعداد پروانه حدود پنج درصد از کل 
پروانه های ســاختمانی کشور را تشکیل می دهد.بر اساس 
همین بررســی در تابستان امسال، ۳۲ هزار و ۱۳۶ پروانه 
ساختمانی توســط شهرداری های کشــور صادرشده که 
نســبت به فصل گذشــته حدود ۱۴.۹ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته ۳۹.۴ درصد کاهش داشته است.
از کل پروانه های صادرشــده در شهرداری های کشور، ۲ 
هزار و ۴۹۲ پروانه یعنی ۷.۸ درصد مربوط به افزایش بنا 
و ۲۹ هــزار و ۶۴۴ پروانــه ۹۲.۲ درصد مربوط به احداث 
ساختمان بوده اســت.به این ترتیب پروانه های صادرشده 
برای احداث ســاختمان نســبت به فصل گذشــته ۱۴.۷ 
درصد و نســبت به فصل مشابه سال گذشته ۴۰.۱ درصد 

کاهش داشته است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد اما ارائه این 
آمار به صورت کل را مالکی برای سنجش تخلفات ساخت 
و ساز در شهرها ندانست و افزود: در مسیر بررسی باید به 
این نکته بررسی کرد که شــهرهایی که توسعه می یابند، 
تخلفــات در آنها کاهش یابد.مهدی شــرافت در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشــاره به مهاجرپذیر شدن یزد، ادامه داد: 
اعتقاد دارم که شــهر یزد به انــدازه جمعیت بومی خود، 
مسکن دارد و نیاز به ساخت و ساز جدید ندارد و ساخت و 
سازهای جدید بیشتر از سوی مهاجران انجام می شود.وی 
بیان کرد: با این حال میزان صدور پروانه های ســاختمانی 

هــم از لحاظ تعداد، هم متراژ و هم تعداد واحد نشــان از 
رشد صدور پروانه ها در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت های 

مشابه دو سال قبل دارد.
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری یــزد افزود: 
بر اســاس آمارها تعداد پروانه های صادرشــده در ۹ ماهه 
امسال ۶۳۱ مورد بوده است که همین تعداد در سال های 
۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۹۳ و ۳۸۱ مورد بوده است که 
رشد بســیار خوبی را نشان می دهد.وی ادامه داذ: به طور 
قطع در سه ماهه آخر سال با توجه به افزایش هزینه های 
دریافت پروانه ســاختمانی به ویــژه در ماه های بهمن و 
اســفند، تقاضا برای صدور پروانه افزایــش قابل توجهی 
خواهد داشت.شرافت به مقایسه مساحت پروانه های صادر 
شده در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: در این 
ســال ها به ترتیب برای ۲۰۰ هزار و ۱۰۷ مترمربع، ۳۸۳ 
هــزار و ۶۵۲ مترمربع و ۴۵۹ هزار و ۴۵۱ مترمربع پروانه 
صادر شده است که روند افزایشی قابل توجهی دارد.وی با 
بیان اینکه یکی دیگر از شــاخص های بررسی روند صدور 
پروانه های ســاختمانی تعداد واحدهایی اســت که پروانه 
دریافت کرده اند، افزود: در سال ۱۳۹۸، برای ۸۵۶ واحد، 
در ســال ۱۳۹۹ برای هزار و ۵۴۲ واحد و در سال جاری 
برای هزار و ۹۲۸ واحد پروانه ســاختمانی صادر شده که 

این هم رشد را نشان می دهد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد، این افزایش 
را ناشــی از نیاز به نوسازی و بهســازی همچنین نیاز به 
ساخت مسکن جدید برای مهاجران دانست و افزود: شهر 
یزد به اندازه جمعیتش، مســکن دارد و این روند افزایشی 
بنا به دالیل گفته شــده بروز یافته است.وی با بیان اینکه 

مهاجرپذیــری برای تأمین نیروی کار مــورد نیاز صنایع 
اســتان، یکی از دالیل افزایش تقاضا برای ساخت مسکن 
در شهر یزد است، اظهار داشت: این تقاضا در همه مناطق 
شــهری وجود دارد اما در منطقه تاریخی روند افزایشــی 

مشاهده نشده است.
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری یزد یکی از 
نشــانه های افزایش صدور پروانه های ساختمانی را کاهش 
تخلفات ســاخت و ســاز و تعداد پرونده های ارجاعی به 
کمیســیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد.شــرافت بیان کرد: با 
اتفاقاتــی که در حوزه نظارت بر روند ســاخت و ســاز با 
مشــارکت بخش خصوصی و اهتمام شــهرداری صورت 
گرفته اســت، کنترل ساخت و ســازها به مراتب افزایش 
یافته و زمانی که زمینه بــرای تخلف کاهش یابد، تمایل 
به دریافت پروانه و ســیر روال قانونی برای ساخت و ساز 

افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان یزدی در امر ساخت و 
ساز ضابطه مند شده اند، افزود: این تغییر را هم در افزایش 
صدور پروانه های ســاختمانی و هم در تعداد پرونده های 
تخلفات ســاخت و ساز می توان به وضوح احساس کرد.به 
طور قطع ترمیم زخم هایی که معماری امروز شــهر یزد از 
ناحیه تخلفات ســاخت و ساز خورده، سال ها زمان برده و 
حتی جبران ناپذیر اســت اما اگر از همین االن هم شروع 
کنیم و جلوی تخلفات ساخت و ساز را بگیریم، دیر نیست.

تخلفات ساخت و ساز جدای از خسارتی که بر سیمای شهر 
ایجاد می کنند، شهر را غیرایمن ساخته و جان شهروندان 
را نیز در معــرض خطر قرار می دهند.ای کاش مردم آگاه 
شــوند و بدانند هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی که در 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز برای دور زدن قانون و کم 
کردن هزینه و تســریع روند ساخت، پرداخت می کنند به 
مراتب سنگین تر و بیشتر از هزینه هایی است که برای سیر 

روال قانونی می پردازند.

مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: خطر آتش سوزی بیخ گوش هشت 
هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در بازار بزرگ اصفهان اســت و در 
این زمینه اصناف همکاری الزم را ندارند.ابراهیم مطلبی در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی شب گذشته 
در بازار اصفهان اظهار داشت: یکی از چالش های اساسی در 
اصفهان بحث ایمنی بازار بزرگ اصفهان اســت.وی با بیان 
اینکه بیشــترین نقش را در این ارتباط اتاق اصناف اصفهان 
دارد، ابراز داشــت: چندین سال است که اتاق اصناف برای 
ایمنی اصناف همکاری نداشته است.مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه اخیراً 
رایزنی هایی را با اتاق اصناف داشــته ایم و به نقاط مشترکی 
رســیده ایم، گفت: بازدیدهای مشترکی نیز با همکاری اتاق 
اصناف از واحدهای صنفی بازار بزرگ اصفهان داشــته ایم و 

موارد غیرایمن را به مالکان واحدهای صنفی اعالم کرده ایم.
وی به وجود هشــت هــزار و ۵۰۰ واحد صنفی در بازار 
بزرگ اصفهان اشــاره کرد و افزود: آن چیزی که مورد نیاز 
بوده این اســت کــه قانونی مدون و الــزام آور برای ایمنی 
واحدهای صنفی داشته باشیم که به واسطه آن در واحدهای 
صنفی و به ویژه اصناف اصفهان به خود ایمنی بازار برسیم.
مطلبی اضافه کرد: چنانچه در یکی از حریق ها بازار تعطیل 
باشد شــاهد حادثه ای فاجعه بارتر از بازار تبریز در اصفهان 
خواهیم بود.وی بــا بیان اینکه تاکنون تذکرات زیادی را به 
میراث فرهنگی، اداره بــرق و اتاق اصناف برای ایمنی بازار 
داشــته ایم، تصریح کرد: شــبکه تارعنکبوتی برق کشی در 
بازار اصفهان بســیار خطرناک است اما هیچ نهادی تاکنون 
توجه ویژه به این امر نداشته است.مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 

عزم ما ایمن سازی بازار است، افزود: برای این امر جلسه ای 
را روز گذشــته با اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس 
داشتیم تا شاهد تکرار این حوادث نباشیم.وی با بیان اینکه 
طرح مطالعاتی پهنه بندی خطر و ارزیابی ریسک در بناهای 
تاریخی اصفهان توســط آتش نشانی و با همکاری دانشگاه 
اصفهان انجام شــده و کتاب آن نیز چاپ شده است، ادامه 
داد: ارزیابی ریســک خطر در بازار نیز آغاز شــده است و تا 
یک ماه آینده نقشــه پهنه بندی خطر در بازار اصفهان نیز 
آماده خواهد شد.مطلبی با بیان اینکه در بازار بزرگ اصفهان 
کاربری های خطرناکی از جمله کارگاه های طالســازی در 
بازار اصفهــان فعالیت دارند، اضافه کــرد: در این کارگاه ها 
از کپســول های ۱۱ کیلوگرمی گاز مایع و کپسوب های هوا 
استفاده می شود که بســیار خطر آفرین است و نمونه این 
حادثه را یک ماه گذشته در بازار اصفهان داشتیم که به علت 

حضور به موقع آتش نشانان علی رغم دسترسی بسیار سخت 
و تصرف های کسبه اطفا شــد. وی با بیان اینکه پاساژهای 
چهارباغ نیز تحت بررســی ایمنی قرار گرفته و موارد ایمنی 
را به هیئت امنا تذکر داده اند، افزود: ما تذکرات را می دهیم 
اما هنوز رفع آنها برای کسبه الزام آور نیست و برای این امر 
باید قانون محکمی در بحث ایمنی داشته باشیم.مدیرعامل 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه موارد و خطرها را شناسایی کرده ایم و اولویت 
پرخطر، میان خطر و کم خطــر را احصا کرده و به صورت 
جــدی ورود کرده ایم تا بتوانیم تاب آوری شــهر را افزایش 
دهیم.وی در خصــوص بیمه بودن اصنــاف در برابر آتش 
سوزی نیز گفت: در این زمینه متأسفانه بسیاری از واحدهای 
صنفی بیمه آتش ســوزی را ندارند و این برای مالکان ضرر 

زیادی را به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس 
شورای اسالمی گفت: زمین قلعه  فلک االفالک 
نشست کرده و در خطر تخریب است.مهرداد 
ویس کرمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در 
جلسه ای که با مهندسان و متخصصان عمران 
لرستان در اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد 
یکــی از این افراد موضوع در خطر بودن قلعه  
فلک االفالک را مطرح کرد.وی ادامه داد: بعد 
از مصاحبه مــن در این رابطــه متخصصان 

نقشــه برداری کشور از طریق ماهواره موضوع 
را بررســی کردند و براساس نظر کارشناسی 
آنان حدود دو ســانتی متر در طول سه سال 
اخیر زمین قلعه  فلک االفالک نشست کرده و 
در خطر تخریب است.نماینده مردم خرم آباد 
و چگنی در مجلس شــورای اســالمی گفت: 

نامه ای به وزیر گردشــگری، استاندار لرستان 
و مدیرکل میراث اســتان ارســال کردم که 
حتما یک مرکــز ژئودینامیک در محل قلعه  
شــود.ویس کرمی عنوان  مستقر  فلک االفالک 
کرد: اگر استانداری و میراث فرهنگی لرستان 
۱۶۰ میلیــون تومان هزینــه راه اندازی این 

مرکز را تامین کنند تا نقشــه برداری و پایش 
مداوم قلعه  فلک االفالک انجام و شاهد فاجعه 
گردشــگری و تاریخی در لرستان نباشیم.وی 
تاکیــد کرد: این اعتبار باید تامین شــود و با 
تخصیص آن این مرکز اســتقرار پیدا خواهد 
و مابقــی کار را وزارت میراث و گردشــگری 

انجام خواهنــد داد.نماینده مــردم خرم آباد 
و چگنی در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکــه ســازمان نقشــه برداری نیــز در این 
رابطه اعالم همــکاری کرده اند، گفت: حتما 
ایجاد مرکز ژئودینامیــک باید انجام و مقاوم 
ســازی صــورت گیرد.ویس کرمی بیان کرد: 
موضوع نشســت زمین این اثر طبیعی کامال 
 بــه صورت علمــی و تخصصی رصد شــده و

 شعار نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
خراسان شــمالی گفت: میراث فرهنگی این استان برای 
حفاظــت هرچه بهتر با کمبود نیروهــای یگان حفاظتی 
مواجــه اســت.علی مســتوفیان در گفت و گو با ایســنا، 
اظهار کرد: عــالوه بر کمبود نیروهای انســانی با کمبود 
بخش پشتیبانی و لجستیک نیز مواجه هستیم.وی افزود: 
در حال حاضــر تعداد نیروهای موجود، پوشــش دهنده 

تمامی نیازهای حوزه میراث فرهنگی این اســتان نیست.
مســتوفیان ادامــه داد: تخریب و حفاری هــای غیرمجاز 
یکی از مشــکالتی است که در این استان در حوزه میراث 
فرهنگی بیشــتر با آن مواجه هستیم.وی ادامه داد: البته 
وقوع برخی تخلف های دیگر همچون قاچاق اشیای عتیقه 
و... نیز در این استان به چشم می خورد.به گفته مستوفیان 
بیش از ۶۵۰ میراث خراسان شمالی در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسیده است.وی در ارتباط با حفاری های غیرمجاز 
بیان کرد: از آنجاییکه فعالیت حفاران غیرمجاز بیشتر در 
مناطق دوردســت و صعب العبور اتفــاق می افتد، کنترل 
آن ها نیز سخت تر اســت و برای حل این مشکل باید به 
ســوی راه حل هایی همچون مانیتورینــگ با دوربین ها و 
پایش توســط نیروهای حفاظتی رفت.این مقام مســئول 
تصریــح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصــد فعالیت حفاران 

غیرمجاز در ســایت های تاریخی همچون سنگ نگاره ها و 
۵۰ درصد نیز خارج از ســایت های تاریخی استان است.

وی گفت: قاچاق اشیاء تاریخی و عتیقه معضلی است که 
فقط در خراســان شمالی وجود ندارد بلکه در تمامی نقاط 
دنیا این مشــکل وجود دارد و گاهــی حضور این حفاران 
غیرمجاز خســارت های جبران ناپذیری را بــر پیکر آثار 

تاریخی وارد می کند.

سرنوشت مبهم سر سرباز هخامنشی

 نقش برجسته به تخت جمشید برنگشت

تلفات طاعون در حیات وحش مازندران ادامه دارد

زخم هایی که ترمیم نمی شود

رنج شهر جهانی از ساخت وسازهای غیرمجاز

خطر آتش سوزی بیخ گوش ۸۵۰۰ واحد صنفی در بازار بزرگ اصفهان

نشست زمین قلعه  فلک االفالک

میراث فرهنگی خراسان شمالی با کمبود نیروهای یگان حفاظتی مواجه است

ذوب آهن اصفهان می تواند در توسعه ریلی چابهار 
نقش آفرین باشد

گروه شهرستانها: سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد کشور   با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان درنمایشگاه لجستیک 
چابهار گفت: این شــرکت با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند در راستای 
توسعه ریلی چابهار نقش مهمی را داشته باشد.محمد در این بازدید با مسئولین 
ذوب آهن در خصوص تعامل و همکاری بیشــتر گفتگو نمود و تولید ریل را ، 
دستاورد بزرگ کشور توسط ذوب آهن اصفهان برای توسعه حمل و نقل ریلی 
توصیف کــرد .محمد جعفر صالحی معاون خریــد و علیرضا رضوانیان معاون 
برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن نیز در غرفه این شــرکت با مسئولین بازدید 
کننده مذاکره نموده و پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.معاون خرید ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو با  دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تاکیدات 
مقــام معظم رهبری و رئیس جمهور بر حمایت از تولید ملی ، اظهار داشــت : 
ایــن مجتمع عظیم صنعتی در شــرایط کنونی جهت تامین مواد اولیه به ویژه 
سنگ آهن و زغال سنگ با مشکالت بسیاری مواجه است و ذوب آهن به دلیل 
عدم برخورداری از ســهمیه ســنگ آهن، مورد بی مهری قرار گرفته است.وی 
افزود، حرکت شرکت های معدنی به ســمت تولید فوالد که در تخصص آن ها 
نیست ، نادرست اســت و این شرکت ها باید به افزایش کمی و کیفی تولید در 
حوزه معدن تمرکز کنند .صالحی اظهار داشت : اگر ذوب آهن اصفهان دغدغه 
تامین مواد اولیه نداشــته باشد ، می تواند بیش از گذشته محصوالت مورد نیاز 
کشور از جمله ریل را تولید کند که در توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی 
نقش مهی دارد .رضا راستی مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران و محمدعلی 
خاشــی، ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچســتان ، دیگر مسئولینی بودند 
کــه در غرفه ذوب آهن اصفهــان حضور یافتند و با ســلطانی مدیر امور فنی 
و برنامه ریزی تولید شــرکت گفتگو نمودند . همایش و نمایشــگاه لجستیک 
چابهار با حضور سعید محمد معاون رئیس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق 
آزاد کشــور و جمعی از کارشناســان و متخصصان حوزه حمل و نقل کشــور، 
۳۰ دی ماه آغاز به کار کرد .  هدف از برگزاری همایش و نمایشــگاه یاد شده 
معرفــی ظرفیت ها و امتیازات بندر چابهار به عنوان کانون جدید لجســتیک و 
زنجیره تامین کشور است. همچنین، در همایش و نمایشگاه لجستیک چابهار 
راهبردهای عملی برای فعالسازی داالن ترانزیت جنوب-شمال از طریق چابهار 
و جایگاه لجستیکی این بندر به عنوان محور توسعه مکران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

تخصیص نزدیک به 2۵ هزار میلیارد تومان یارانه 
سوخت در منطقه آذربایجان شرقی

گروه شهرستانها: علی روح اللهی مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شــرقی گفت: با توزیــع فرآورده های نفتی در ۹ ماهه 
ســال ۱۴۰۰ یارانه سوخت تخصیصی استان نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت.علی روح اللهی مدیر منطقه با اشــاره به یارانه پرداختی به مصرف 
سوخت با توجه به تفاوت قیمت مصوب داخلی و نرخ فوب خلیج فارس گفت: 
یارانه ســوخت تخصیص داده شده به مصرف فرآورده های نفتی  استان نزدیک 
به ۲۵ هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ بوده اســت.علی روح اللهی 
اظهار داشت بیشترین مبلغ یارانه سوخت بیش از  ۹۸۰۰ میلیارد تومان مربوط 
به فرآورده نفتگاز می باشد که در ۹ماهه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین سوخت مورد 
نیاز بخش حمل و نقل، صنعت، کشــاورزی وخدمات اختصاص یافته است که 
بیشترین یارانه سوخت نفتگاز به بخش حمل و نقل تخصیص داده شده است.
مدیر منطقه آذربایجان شــرقی تصریح نمــود : با توجه به آمار مصرف ۹ ماهه 
فرآورده هــای نفتی، یارانــه تخصیصی به مصرف بنزیــن در رتبه بعدی یارانه 
ســوخت در بازه زمانی مذکور قرار دارد. علی روح اللهی یادآور شد با توجه به 
توســعه و بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی از گازطبیعی هم اکنون از 
یک میلیون خانوار ساکن در استان تنها حدود ۱۷ هزار خانوار نفت سفید سوز 
هســتند و عموم خانوارهای این استان از ســوخت پاک استفاده می کنند لذا 

کمترین مقدار یارانه سوخت توزیعی به نفت سفید اختصاص دارد.

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان رشت و خمام 
از پروژه های برق گیالن

گروه شهرستانها: جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت 
و خمام از پروژه های پســت غرب رشت و سلیمانداراب شرکت برق منطقه ای 
گیــالن بازدید نمودند.کوچکی نژاد در این بازدید ضمن قدردانی از تالش های 
مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای گیالن گفت: پروژه هــای خیلی بزرگ و 
ســنگینی در شــرکت برق منطقه ای گیالن در حال انجام می باشد که نیاز به 
منابع مادی زیادی دارد که در این زمینه مساعدت های الزم انجام خواهد شد 
تا با پیگیری های مســتمر مدیر عامــل برق گیالن که از نیروهای خیلی خوب 
بومی و فنی اســتان اســت،این پروژه ها در اسرع وقت به بهره برداری برسند تا 
مردم عزیز اســتان و کشــورمان بتوانند از منافع آن ها بهره مند شــوند.بهمن 
داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در این بازدیدگفت: پروژه 
پســت ۲۳۰.۶۳.۲۰ کیلوولت غرب رشــت بزرگترین پروژه اجرایی کالن شهر 
رشــت و بزرگترین پروژه شــرکت برق منطقه ای گیالن از نظر میزان سرمایه 
گذاری است.وی افزود: این پروژه با هدف تعدیل بار پست های انتقال مجاور و 
تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در 
حال احداث  اســت که پیش بینی می شود در صورت تامین به موقع اعتبار در 
ســال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.داراب زاده گفت: این پروژه برای شهرستان 
رشــت کامال حیاتی بوده و عمده مشکالت شهرستان رشت با بهره برداری از 
این پروژه برطرف خواهد شــد. با بهره برداری از این پســت و خط چهارمداره 
مختلط ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت غرب رشــت – انزلی – پره ســر بخشی از مشکل 
حبس تولید نیروگاه پره ســر حل خواهد شد.وی افزود: در واقع با بهره برداری 
از این خط حدود ۲۰۰ مگاوات از انرژی تولیدی نیروگاه پره ســر آزاد خواهد 
شد و می تواند به دست مشترکان محترم برسد. آزاد سازی این مقدار از ظرفیت 
نیروگاهی پره ســر در این برهه زمانی که کشــور در مواقع پیک بار با کمبود 
تولید نیروی برق مواجه اســت بسیار حیاتی و استراتژیک بوده و از اهمیت دو 
چندانی برخوردار است.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: هزینه 
اجرای پروژه ها در استان گیالن بسیار باال می باشد. به علت شرایط جغرافیایی 
خاص اســتان گیالن، هزینه اجرای پروژه ها در استان چهار برابر سایر استان ها 
می باشــد. گران بودن زمین، ضعیف بــودن بافت خاک، آبخیز بودن زمین ها و 
دسترســی بسیار سخت به محل احداث فونداســیون و حمل مصالح به روش 

بسیار ابتدایی موجب تحمیل این هزینه ها و چندین برابر شدن آن می شود.

طی 3 ماه گذشته؛ 17 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال 
برای رفع حوادث فاضالب شهر رشت هزینه شد

گروه شهرســتانها: ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در سه ماه گذشته 
برای رفع حوادث فاضالب شــهر رشت هزینه شد.مدیر امور آبفای رشت امروز 
گفت: در این مدت، یکهزار و ۴۳۷ مورد حوادث فاضالب در مناطق چهارگانه 
شــهر رشــت با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیــون ریال برطرف 
شد.محمود امیری افزود: طی این مدت سه ماهه ۲۲ هزار متر الیروبی شبکه 
فاضالب، ۸۷۰ مورد رفع گرفتگی شــبکه و انشــعاب فاضالب با اســتفاده از 
دســتگاه واترجت و ۷۸۵ متر اصالح شبکه فاضالب اجرا شد.وی تصریح کرد: 
۹۸۷ مورد هم سطح سازی، مرئی سازی و تعمیر دریچه های منهول و اصالح 
۲۹ فقره انشــعاب فاضالب نیز در این فاصله زمانی انجام شــد.امیری گفت: 
 با انجام این عملیات مشــکل دفع فاضالب ۴۸۰ هزار مشــترک شــهر رشت

 مرتفع شد.

3۰۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی غیرفعالند
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی آذربایجان غربی گفت: در سال 
جاری ۸۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشــتند.حاتمی امروز ۳ بهمن 
ماه در حاشیه بازدید استاندار از واحدهای صنعتی استان افزود: در سال جاری 
تعداد ۸۰ واحد تولیدی راکد در اســتان به چرخه تولید بازگشتند و امید است 
با مســاعدت های انجام شده تا پایان سال این واحدها به ۱۰۰ واحد برسد.وی 
با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ واحد تولیدی در استان پروانه بهره برداری کسب کرده 
اند، خاطر نشــان کرد: از این تعداد ۱۱۰۰ واحــد تولیدی فعال و ۳۰۰ واحد 
تولیدی راکد در استان وجود دارد.حاتمی با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی 
ارومیه ۱۳۳واحد تولیدی حق انتفاع زمین دارند، اظهار کرد: از این تعداد واحد 
نزدیــک ۹۱ واحــد صنعتی پروانه بهره وری دارنــد و درحال حاضر ۷۱ واحد 

تولیدی با اشتغالزایی ۱۶۰۰نفر فعال هستند.

اخبار کوتاه


