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ایــــران زمین
نگاه

ناگفتههايي از سفر اروپايي روحاني به ايتاليا و فرانسه

توگويي با ايرنا به تشريح
معاون مراسم و تشريفات دفتر رئيس جمهوري در گف 
جزئيات و نكتههاي حاشيهاي سفر رئيس جمهوري به ايتاليا و فرانسه پرداخت.
بهمن حسينپور دشت گلي گفت :تشريفات در حوزه سياسي و روابط بينالملل
يا به تعبيري ديپلماسي از اهميت زيادي برخوردار است.
حسينپور گفت :ديدارهاي رسمي رؤســاي دولتها در عاليترين سطح و با
دعوت رسمي و تدوين تاريخ مورد توافق طرفين ،استقبال رسمي از سوي همتا و
اجراي سرود ملي ميهمان و ميزبان ،همراه با اهتزاز پرچم رسمي ،برگزار ميشود.
وي افــزود :بازديدها و ديدارهاي غيرهمتراز نيز بنا به درخواســت ميهمان يا
مقامهاي ميزبان بهصورت توافق مشترك انجام ميپذيرد.
وي گفت :ديدار از ايتاليا به صورت رسمي صورت پذيرفت .استقبال در فرودگاه
از سوي وزير خارجه و بدرقه نيز با حضور وزير دفاع انجام پذيرفت.
حسينپور افزود :در اكثر كشورها به لحاظ ضرورت حفظ سكوت پروازي (بلند
نشدن و نشســتن هواپيما) به هنگام استقبال رسمي مراسم استقبال رسمي از
ميهمانان عالي رتبه را در يكي از مراكز اصلي حكومت(ارگ حكومتي يا همان كاخ
رياســت جمهوري) برگزار ميكنند و استقبال و بدرقه در فرودگاه در سطح وزير
انجام ميپذيرد.
براي نخســتين بار وزير امور خارجه ايتاليا در فــرودگاه از يك رئيس دولت
استقبال ميكرد ،به نوعي فراتر از عرف ديپلماتيك دولت ايتاليا بود.
وي گفت :صرف نظر از حاشيه سازيهايي كه با اهداف سياسي و غير كارشناسي
درمورد اين سفر انجام شد ،در بسياري از اظهارنظرها آشنايي اندك با قواعد و اصول
تشريفاتي يا بياطالعي از حقيقت رويدادها قابل مالحظه بود .استقبال رسمي در
كاخ رياست جمهوري از سوي رئيس جمهوري ايتاليا همراه با مالقات بسيار گرم و
صميمي و در انتها ضيافت ناهار رسمي ايشان انجام پذيرفت و استقبال رسمي از
سوي نخستوزير همراه با مذاكرات رسمي رو در رو ،امضاي اسناد همكاري مورد
توافق دو كشور و در نهايت با ضيافت شام رسمي ايشان انجام پذيرفت.
حسينپور افزود :اين ديدار براي نخستوزير ايتاليا به گونهاي پر اهميت بود كه
باوجود اينكه در ضيافت رســمي سخنراني وجود ندارد ،بنا بر دستور نخستوزير
ايتاليا ،ميكروفون جهت سخنراني آورده و ايشان در سخنراني هيجاني و پر احساس
در خصوص فرهنگ و تمدن ايران اسالمي مكنونات قلبي خود را ابراز كرد.
وي گفت :گل آرايي با تزئينات بسيار زيبايي و با نماد پرچم جمهوري اسالمي
ايران اجرا شد .به لحاظ اينكه هيأت عالي رتبه رسمي همراه و همتايان ايتاليايي
ايشان بيشــتر از ظرفيت پذيرش سالن مالقات كاخ نخســتوزير بود با دستور
نخستوزير ايتاليا كاخ شهرداري رم براي مذاكرات و ديدار آماده ميزباني شد.
حسينپور افزود :همچنين حسب دستور نخستوزير به لحاظ حضور رئيس
جمهوري اســامي ايران به عنوان كشوري اسالمي تمامي مجسمههايي كه در
مســير سالن ورودي قرار گرفته و به نوعي با فرهنگ اسالمي سازگاري نداشت را
پوشاندند؛ بنابراين در فضاي كام ً
ال منطبق بر شئونات ميهمان و تكريم و احترام
مذاكرات رسمي دو جانبه (رو در رو) ،امضا اسناد و ضيافت شام رسمي برگزار شد.
وي يادآور شــد :از سوي ديگر در ديدار با تجار و بازرگانان دو كشور وزير امور
خارجه ايتاليا با عالقهمندي و اعالم آمادگي خود ،در جلســه حضور يافت هدايت
و اداره جلسه را بر عهده گرفت .معاون مراسم و تشريفات دفتر رئيس جمهوري
گفت :همچنين در خصوص مجسمه مرد سوار بر اسب (ماركوس آنتونيوس) نيز
فاصله استقرار ميهمان و ميزبان به گونهاي با نظر هيأت جمهوري اسالمي ايران
انتخاب شد كه خارج از عرف پروتكلي ميزبان بود و به صورت زاويه قائمه و نه به
صورت مستقيم چيدمان انجام پذيرفت .وي گفت :از سوي ديگر دولت ايتاليا به
گروههاي اپوزيسيون مجوز برگزاري هيچگونه گردهمايي يا تظاهرات اعتراضآميز
را نداده بود تا ديدار در شرايطي مطلوب و توأم با احترام كامل برگزار شود.
حســينپور افزود :در ايتاليا مرسوم است در ديدارهاي رسمي قبل از حركت
ميهمان از محل اقامت و استقرار اسكورت ويژه مقام ميزبان جهت همراهي كردن
ميهمان به محل اقامت مراجعه و ايشــان را به محل اســتقبال و مالقات هدايت
ميكند .اين موضوع در استقبال و ديدار رئيس جمهوري با همراهي اسكورت ويژه
ايشان ،در ديدار نخستوزير با اسكورت ويژه دولتي و در ديدار با رهبر كاتوليكهاي
جهان با اسكورت ويژه واتيكان اجرا شد.
وي يادآور شد :در خصوص مالقات با پاپ فرانسيس رهبر كاتوليكهاي جهان
نيز باوجود اينكه پذيرش ميهمانان بر اساس پروتكل  10+10نفر است ،ليكن سه
نفر از همراهان كه بنا بر مالحظات بايد در معيت هيأت باشند با نظر مستقيم پاپ
به حضور پذيرفته شــدند و هنگام دست دادن و استقبال نهايت احترام به عمل
آمد تا جايي كه زمان ديدار كه نيم ســاعت مقرر شــده بود ،بنا بر اظهار تمايل و
عالقهمندي ايشان به مباحث رئيس جمهوري حدود يك ساعت به طول انجاميد.
وي گفت :ضمناً بر اســاس پروتكل واتيــكان ميهمانان با يك نظم خاص و با
همراهي كاردينالها بايد از طريق پلهها و با حركت خاص به طبقه محل ديدار وارد
شوند ،اما درخصوص رئيس جمهوري ايران اين رويه منتفي و ميهمان را از طريق
آسانسور كوچك مخصوص جناب پاپ به محل مالقات همراهي كردند كه نشانگر
حسن توجه و رعايت ميهمان نوازي در حد اعالي واتيكان ارزيابي شد.
حســينپور درباره تشريفات سفر رئيس جمهوري به فرانسه نيز اظهارداشت:
در ديدارهاي سطح نخست در فرانسه سرو مشروبات الكلي جزئي تفكيكناپذير از
ضيافت شام رسمي است ،جمهوري اسالمي ايران چنين ميهماني را نپذيرفت ،لذا
با توافق طرفين سطح ديدار به صورت رسمي به اجرا در آمد.
وي ادامه داد :نخستين مراسم اســتقبال رسمي در فرانسه در انوليد (مكاني
كه مقبره ناپلئون بناپارت در آنجا قرار دارد) و وزير امور خارجه فرانســه به عنوان
ارشدترين عضو كابينه (به لحاظ مسئوليتهاي پيشين به عنوان رئيس مجلس،
نخســتوزير فرانســه و چند دوره وزير وزارتخانههاي ديگر) از رئيس جمهوري
استقبال و سپس سرود ملي دو كشور نواخته شد .وي ادامه داد :در كاخ اليزه نيز
مقام ميهمان با همراهي يك وزير كابينه به لحاظ سطح ديدار وارد و مارش نظامي
ويژه اســتقبال نواخته شد .حســينپور افزود :در جريان ديدار هيأت عالي رتبه
جمهوري اسالمي ايران ،باوجود اينكه مقرر بود ايشان دو قدم از سكو فاصله بگيرند
ليكن مسير ورودي ساختمان اليزه تا محل توقف اتومبيل حامل رئيس جمهوري
اســامي ايران با فرش قرمز ،مفروش شده و رئيس جمهوري فرانسه در نزديك
اتومبيل از ايشان استقبال كرد .اين موضوع نشانگر نهايت احترام و تكريم است.
معاون مراسم و تشريفات دفتر رئيس جمهوري يادآور شد :در فرانسه سه نوع
استقبال يعني در سكوي مقابل در ورودي كاخ ،پايين پلههاي ورود كاخ با دو قدم
حركــت به جلو و حضور در نزديكي اتومبيل حامل مقام ميهمان در اين ديدارها
انجام ميشود كه سومين نوع آن نهايت تكريم و ميهماننوازي و توجه به اهميت
ديدار براي آن دولت را نشــان ميدهد .وي ادامه داد :همچنين در ديدار با تجار
و بازرگانان شخص نخستوزير فرانسه ،رئيس جمهوري اسالمي ايران را همراهي
كرد تا به نوعي شايستگي ميزباني از يك مقام عالي رتبه از جمهوري اسالمي ايران
را پس از فرجام به نمايش گذاشته و با سخنراني در جمع تجار و بازرگانان در نقش
و اهميت توسعه روابط جمهوري فرانسه و جمهوري اسالمي ايران تأكيد كنند.
در اين سفر با حضور رئيس پارلمان فرانسه در محل اقامت رئيس جمهوري اين
ديدار صورت پذيرفت كه نشان از اهميت اين ديدار و تأثير شخصيت ويژه رئيس
جمهوري اعالم شد.
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بازگشایی
 20روزه زاینده رود
در اسفند ماه
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آب زایندهرود بر اساس موافقت کمیته  5نفره قرار است از اول اسفند ماه به مدت
 20روز برای آبیاری مزارع شرق اصفهان رهاسازی و سپس بسته شود ودوباره از  10یا
 12فروردین تا خرداد ماه سال آینده آب در زنده رود جاری باشد.
«فتح اهلل دهقانی» نماینده حقابهداران و کشاورزان بخش جلگه شهرستان اصفهان
در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه فرماندار ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان،
صنف کشاورزان ،نماینده آب منطقهای و شرکت میراب زاینده رود از اعضای اصلی این

کمیته هستند ،افزود :علت باز شدن 20روزه و قطع آن در اسفند ماه محدودیت منابع
آبی پشــت سد است.نماینده حقابه داران جلگه اصفهان با اشاره به محدودیتهای آب
منطقهای در شرایط کم آبی فعلی ،گفت :طبق مصوبات شورایعالی آب باید 400میلیون
متر مکعب آب برای کشــت پاییزه شــرق داده شــود که در مرحله اول از آبان تا آذر
ماه امســال  150میلیون مترمکعب آب بازگشایی شد و تاپایان برداشت محصول 250
میلیون مترمکعب نیز در نظر گرفته شده است.

مناطق فرسوده همدان
جان ميگيرد

كاهش كيفيت هوا تا پايان هفته
در كالنشهرها
گروه ايران زميــن كيفيت هواي
شــهرهاي صنعتي و پرجمعيت چون تهران،
تبريز ،اهواز ،مشــهد ،كرج ،اراك و شيراز كه
به دليل سكون هوا از روز جمعه تقريباً ناسالم
و موجب انباشت آاليندههاي جوي وكاهش
كيفيت هوا گزارش شده بود ،تا پايان هفته در
اين كالنشهرها همچنان ادامه خواهد داشت و
براي گروههاي حساس ناسالم است.
شرايط آاليندهها در اين مدت در برخي از
اين شــهرها از جمله تهران به حدي افزايش
يافته كه مسئوالن مربوطه مجبور به تعطيلي
زنگ ورزش تمامي مدارس اين شهر در روزهاي دوشنبه و سهشنبه ( 26و  27بهمن ماه) شدند .ازطرفي به
سالمندان ،كودكان وبيماران قلبي وتنفسي توصيه شده كه ازآمد وشد غيرضروري درشهرهاي بزرگ وصنعتي
خودداري كنند .در همين حال« ،احد وظيفه» مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از آغاز
بارندگيها در ارتفاعات كشور از امروز سهشنبه خبر ميدهد و ميگويد :بر اساس تحليل آخرين نقشههاي
هواشناسي ،طي امروز و فردا در نيمه شمالي و غربي كشور جو نسبتاً پايدار خواهد بود.
به گفته وي ،از امروز در برخي نواحي شــرقي و مركزي دامنههاي البرز و زاگرس در اســتانهاي كرمان
و شــمال و شــرق فارس هم بارش پراكنده برف و باران قابل پيشبيني است .وظيفه ،آسمان تهران در روز
سهشنبه را كمي ابري ،در پارهاي نقاط همراه با غبار محلي ،در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات ،اوايل شب وزش
باد با حداكثر و حداقل دماي  15و  4درجه پيشبيني ميكند و ميافزايد :در اين مدت بارش باران در ارتفاعات
تهران در منطقه ديزين و آبعلي خواهد بود ،بنابراين تأثيري در كاهش آلودگي شهر تهران نخواهد داشت.
ëëكيفيت هواي مشهد در وضعيت هشدار
همچنين «حميد صالحي» مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي نيز اعالم ميدارد كه افزايش
حجم آاليندهها ،كيفيت هواي مشهد را براي دومين روز متوالي در وضعيت هشدار قرار داده است .براساس
گزارش ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا ،ميانگين شاخص كلي كيفيت هواي مشهد فراتر از حد مجاز بود.
ëëافزايش آاليندهها در خوزستان تا آخر هفته
از طرفي« ،كوروش بهادري» مدير كل هواشناسي خوزستان هم اظهار ميدارد كه تا روز پنجشنبه به دليل
تداوم پايداري جو ،ميزان آالينده در استان و بخصوص شهر اهواز افزايش خواهد يافت ،اما از هفته آينده با
ورود امواج ناپايدار شاهد بارندگي خواهيم بود .همچنين از امروز نيز روند دما در بيشتر شهرهاي استان بين
 8تا  10درجه افزايش مييابد.
ëëهواي اصفهان ،ناسالم براي گروههاي حساس
با اين حال ،هواي كالنشهراصفهان نيز ديروز براي پنجمين روز متوالي براي گروههاي حساس ناسالم بود و
در اين خصوص اداره امور آزمايشگاههاي حفاظت محيط زيست استان اصفهان اعالم كرده كه افزايش غلظت
آاليندهها و سكون هوا از مهمترين عوامل ناسالم بودن هوا در اين كالنشهر است.
ëëسد «آزادي» كرمانشاه سرريز كرد
اما در كنار آلودگي هواي كالنشهرها« ،كياست اميريان» مديرعامل شركت آب منطقهاي استان كرمانشاه
اعالم داشــته كه براي نخستين بار از زمان ساخت سد «آزادي» تاكنون ،به دليل بارشهاي خوب ،درياچه
اين سد سرريز كرده است .وي با اشاره به ظرفيت  70ميليون مترمكعبي سد«آزادي»افزوده است كه تمامي
اين ظرفيت پر شــده است .مديرعامل شركت آب منطقهاي استان كرمانشاه ميانگين بارش استان در سال
زراعي جاري را  449ميليمتر ذكر كرده و گفته ،بارشهاي خوب اســتان باعث شده حجم قابل توجهي از
ظرفيت سدهاي استان پر شود .اكنون  501ميليون مترمكعب آب پشت  7سد در دست بهرهبرداري استان
ذخيره شده است.
ëëخسارت ريزش كوه در جاده چالوس به  2خودرو
«رضا اكبري»رئيس پليس راه البرز نيز اظهار داشت كه ريزش كوه عصر يكشنبه گذشته در منطقه «ري
زمين» كيلومتر  37جاده كرج  -چالوس دراين استان به  2خودرو آسيب وارد كرد .براثر ريزش سنگ و خاك
دراين منطقه روي  2خودرو كه در حاشيه جاده پارك كرده بودند ،خساراتي وارد شد .اين ريزش تلفات جاني
نداشته و به جاده نيز هيچ خسارتي وارد نكرده و بالفاصله مأموران راهداري نسبت به پاكسازي آن اقدام كردند.

 5منطقه فرسوده و حاشيهاي همدان با
تأمين وبهسازي زيرساختها به منظور كاهش
گسســت كالبدي از پيكره اصلي شهر و رفع
محروميت در سفر رهبر معظم انقالب به اين
استان در قالب طرح توانمندسازي قرار گرفت.
كوچههاي باريك ،نماهاي خشتي و كاهگلي،
ديوارهايي كه قســمتي از آن تخريب شده و
بخشي از آن هم احتمال ريزش نابهنگام دارد،
نماي كوچكي از بافتهاي فرســوده همدان
اســت كه در بهترين توصيف ميتوان از اين
مناطق به عنــوان «آلونك» ياد كرد .مناطقي
كمتر توسعه يافته كه اغلب ساكنان آن را مهاجران غيربومي و روستايي و افراد كم توان مالي تشكيل ميدهند.
به گزارش ايرنا ،به دنبال ســفر پرخير رهبر معظم انقالب به همدان در تيرماه ســال  83و در جلسهاي با
حضور وزير وقت مسكن و شهرسازي و جمعي از وزيران بر لزوم اجراي طرحهاي توانمندسازي در شهر همدان
تأكيد شد .پس از آن قرارداد تهيه طرح توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي شهر همدان با مهندسان مشاور
«تدبير شــهر» در مرداد  84منعقد شــد كه بعد از مطالعه و بررسيهاي صورت گرفته اين طرح سال  85در
همدان مصوب شد.
بعد ازمطالعه  10منطقه شــهر همدان در نهايت  5منطقه از محالت حاشيهاي با نام هاي«منوچهري»،
«شــهرك ولي عصر(عج)»« ،مزدقينه»« ،خضر»« ،حصار امام خميني(ره)» (كه به تنهايي شامل  3منطقه
اسالمشهر ،حصارراه علي آباد و حصار امام خميني(ره) ميشود) با مساحت  595هكتار جزو محالت هدف براي
اجراي طرح قرار گرفتند .طرح پيشــنهادي توانمندسازي اسكان غيررسمي شهر همدان در  7گروه كالبدي،
زيرساختي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،زيست محيطي و ظرفيتسازي و مسكن سرپناه ارائه شده است.
«محمد ناصر نيكبخت» استاندار همدان در ديداري با معتمدان مردمي محالت شهرهمدان بيان كرد :بايد
نيازهاي محالت را بررســي و اولويتبندي كرده و با توجه به منابع و نيازها براي آنها برنامهريزي منسجمي
ارائه داد .بيشتر مردم از نبود محلهاي تفريحي ،فرهنگي و آموزشي در محالت سخن گفتهاند كه اين موارد
بايد در برنامهريزيها بر اســاس طرح توانمندسازي ديده شــود .براي پيشبرد برنامهها و پاسخ به بخشي از
نيازها  150ميليارد ريال توسط استانداري ،راه و شهرسازي و شهرداري به طرحهاي دبيرخانه توانمندسازي
اختصاص مييابد.
«محمدعلي اسدي» مديرعامل شــركت عمران و مسكن سازان استان همدان رفع محروميت با هدايت
اعتبارات به سمت مناطق حاشيهاي را از اولويتهاي كاري مجموعه مديريت شهري با ابالغ اين طرح برشمرد
و گفت :طرح توانمندسازي اسكان غير رسمي شهر همدان در  3بخش تأسيسات زيربنايي ،طرحهاي كالبدي
و در مرحله سوم طرحهاي اجتماعي و فرهنگي آغاز شد كه  80درصد تأسيسات زير بنايي با همكاري نهادهاي
خدمات رســان ،عملياتي و به سرانجام رســيده و علت معطل ماندن  20درصد ديگر و تأخير در اجراي آن،
گسترش ساخت و سازهاي غير قانوني جديد در هنگام اجراي اين طرح بوده است.
وي در زمينه اعتبارات پيشبيني شــده براي اجراي اين طرح توضيح داد :يك ميليارد ريال براي مطالعه
اين طرح از ســوي شــركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در اختيار شركت عمران و مسكن
سازان همدان قرار گرفت .همچنين از محل اعتبارات ملي  65ميليارد ريال براي اجراي  32طرح زيرساختي،
كالبدي ،عمراني و فرهنگي اختصاص يافت و برخالف ديگر استانها همدان از اعتبارات بانك جهاني استفاده
نكرده است .استان همدان بواسطه استفاده نكردن از اعتبارات بانك جهاني در هنگام حضور «نيكزاد» وزير راه
و شهرسازي در دولت نهم ،مركز آزمايشي اجراي اين طرح شد.
ëëراهاندازي سامانه ثبتنام بافتهاي فرسوده
مديرعامل شــركت عمران و مسكن سازان استان همدان از تشكيل و راهاندازي سامانه ثبتنام متقاضيان
تسهيالت بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده خبر داد ودر خصوص جزئيات راهاندازي اين سامانه بيان كرد:
تمامي متقاضيان اخذ تسهيالت ساخت و نوسازي در محدودهها و محالت مصوب هدف بازآفريني شهري با
در دســت داشتن مدارك مورد نياز و جهت ثبت مدارك و اطالعات خود و تشكيل پرونده در اين سامانه به
شركت عمران و مسكن سازان همدان مراجعه كنند .متقاضيان پس از ثبتنام در سامانه و دريافت كد رهگيري
و با توجه به امتياز كسب شده ،اولويتبندي شده و به بانك عامل براي دريافت تسهيالت معرفي ميشوند.

واگذاري زمين به واجدان شرايط براي ساخت كارخانه بازيافت زباله

ســازمان جنگلها حاضر اســت براي ســاخت كارخانههاي
بازيافت زباله از جمله كارخانه كمپوست كه بازگشت سرمايه آن 2
تا  3ساله است ،زمين در اختيار واجدان شرايط بگذارد.
به گزارش ايرنا« ،جهانگير جهاندار»مشــاور معاون امور جنگل
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور درباره چرايي كندي
ســاخت چنين مراكزي براي بازيافت زباله گفــت :از علل اصلي،
مشــكالت فرهنگي اســت .بديهي اســت نميتوان براي هر شهر
كارخانه بازيافت زباله ســاخت بلكه بايد هر چند شــهر داراي يك
كارخانه باشد ،اما هنگامي كه قرار ميشود اين كارخانه در فالن شهر
ساخته شود ،ساكنان آن اعتراض ميكنند و ميگويند كه چرا بايد
زبالههاي شهرهاي همجوار به منطقه ما منتقل شود.
جهانــدار ،اين نوع نگرانيها را بيمورد دانســت و يادآور شــد:
كارخانه بازيافت زباله اگر اصولي ساخته شود موجب آلودگي محيط
اطراف نميشود و توقع از سازمان جنگلها براي آنكه جداگانه به هر
شهر زمين براي ساخت كارخانه واگذار كند ،منطقي نيست.
مشاور معاون امور جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشــور ،تصريح كرد :بازيافت زباله جدا از حل مشــكالت زيست
محيطي موجب اشــتغالزايي هم ميشــود .ســاخت يك كارخانه

بازيافت  220ميليارد ريال هزينه دارد كه برگشت سرمايه آن سريع
است ولي بعضي از شوراهاي شــهرها آگاهي ندارند و در راه ايجاد
چنين كارخانههايي سنگاندازي ميكنند .راهي هم براي فشار بر
شــهرداريها نداريم تا ساخت كارخانههاي بازيافت زباله را تسريع
كنند .البته سازمان جنگلها ميتواند عرصهاي را كه براي انباشت
زباله در اختيار شهرداريها گذاشته پس بگيرد ولي اين كار موجب
تبعات ناخوشايندي ميشود ،زيرا اكنون هيچ جايي براي دفع زباله

کشف قلعه تاريخي در «سربيشه» خراسان جنوبي

گروه ايران زمين در کاوشهاي جديد صورت گرفته در محوطه باســتاني «کهنک سربيشه»
خراسان جنوبي ،بخش هايي از برج ،باروي قلعه «کهنک» و فضاهاي جانبي آن کشف شد.
«احمد برآبادي» مســئول حوزه پژوهش ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي
گفت :سازه اصلي قلعه کهنک ،برج شمال غربي آن است که با چينه و به شکل بيضي شکل ساخته شده
اســت .در اين کاوشها ،عالوه بر برج شمال غربي قلعه ،برجي ديگر به همراه ورودي آن در سمت جنوب
شرقي و بخشي از حياط مرکزي قلعه و همچنين فضاهاي پيراموني آن به دست آمده که ورودي بيشتر اين
فضاها مشخص نيست .وي مصالح به کار رفته در ساخت بخشهاي مختلف اين قلعه را شامل چينه ،الشه
سنگ ،خشت ،مالت گل و گچ عنوان کرد و افزود :در اين فصل از کاوشها همچنين  2قطعه سفال مربوط
به دوره ساماني و اشياي مختلفي از قبيل مهرههاي سنگي و لعابي ،اشياي مفرغي ،الوارهاي مربوط به سقف
فضاهاي معماري ،چند ظرف سفالي ،سرپيکان و نيزه ،مربوط به قرن هاي 6و 7هجري نيز شناسايي شد.
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وجود ندارد و يك روز هم نميتوان جلو زباله را گرفت.
مشاور معاون امور جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشــور بيان كرد :در دوره پسابرجام كه مراودات با كشورهاي ديگر
بيشتر شــده ميتوان دست كم بخشي از مشــكالت موجود را با
استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر برطرف و ساماندهي كرد.
جهاندار ،اظهار داشــت :ضعف قانون نداريم ،اما طبق اصل 50
قانون اساسي وظيفه ســازمان حفاظت محيط زيست است كه از
آلودگيها جلوگيري كند .كار ترويجي و فرهنگسازي بايد در همه
جا از جمله مدارس و نمازهاي جمعه انجام شود.
«كامبيز ســلطاني» رئيس اداره حفاظت محيط زيست نوشهر
هم درباره كارخانه زباله ســوز اين شهرســتان كه در حال ساخت
است ،گفت :نگراني درباره آالينده بودن اين كارخانه بيمورد است.
در ســاخت اين كارخانه از سامانههاي جديد استفاده شده و روزانه
 200تن زباله شهرستانهاي نوشهر و چالوس را ميسوزاند .شيرابه
اين كارخانه مهار ميشود و از سوختن زباله برق توليد خواهد شد
و حتي خاكســتر به جا مانده نيز تبديل به بلوكهاي ساختماني
ميشود .مالحظات زيست محيطي در ساخت اين كارخانه رعايت
شده و تحت كنترل (واپايش) است.

مشارکت روسيه در برقي کردن خط آهن تهران  -شمال

گروه ايران زمين قرارداد برقي کردن خط آهن تهران  -شمال با مشارکت روسيه امضا شد.
«حسن پورسيد آقايي» مديرعامل راه آهن کشور در گرمسار گفت :اين خط آهن پس از گذر از گرمسار،
تهران و گرگان به سمت اينچه برون کشيده ميشود .براساس اين قرارداد روسها متعهد شدند تا براساس
وامي که به ايران پرداخت ميکنند ،برقي کردن اين مسير انجام شود .پورسيدآقايي خاطرنشان کرد:معاون
وزير اقتصاد و دارايي در ســفر به روسيه مذاکراتي براي دريافت اين وام را آغاز کرده و به محض مشخص
شدن جزئيات دريافت وام ،عمليات اجرايي طرح آغاز خواهد شد .وي با اشاره به وجود شيبهاي تند در
مســير راه آهن گرمسار  -تهران  -شمال گفت :برقي کردن قطارهاي اين مسير ،سرعت قطارها و ميزان
جابهجايي بار و مســافر را افزايش ميدهد .مديرعامل راه آهن کشور از افتتاح قطارحومهاي سريع السير
تهران  -گرمســار تا شهريور ماه ســال آينده نيز خبر داد و گفت :بخش عمده خط چهارم قطار حومهاي
سريع السير تهران  -گرمسار انجام شده و مراحل تکميلي آن تا خرداد ماه سال آينده به اتمام ميرسد.

ایران و مردم
درخشش عكاس
اصفهاني در جشنواره
بينالمللي مقدونيه
گــروه ايــران زمين عكاس
اصفهاني در «جشنواره بينالمللي
كومانواي» مقدونيــه مدال طالي
«فياپ» را به خود اختصاص داد.
در اين جشــنواره «محمدرضا
مؤمنــي» در بخش تك رنگ براي
عكس جيغ (فريــاد) مدال طالي
«فياپ» (فدراسيون بينالمللي هنر
عكاسي جهان) و براي عكس رنگي
شب عروســي نيز روبان آبي فياپ
را كســب كرد .همچنين «رامين
اماني» روبــان مقدونيــه را براي
عكس «خاك پاش» دريافت كرد.
اين جشــنواره  4فوريه ( 15بهمن
ماه) در بخشهاي آزاد ،رنگي ،تك
رنگ ،طبيعــت و زندگي و زيرنظر
فدراســيون هنرعكاســي جهــان
(فيــاپ) و انجمن عكاســي امريكا
برگزار شد.

توانمندي مرد كالردشتي
در تحمل سرما

گروه ايران زمين مرد يخي
كالردشت با  38سال سن 7 ،سال
اســت از توانايي جسمي خود براي
تحمل يخ و برف و سرما آگاه شده
است.
«مهران بيگلريــان» نه از برف
و كوالك زمســتاني ميترســد نه
قطعــي گاز و نبود گرمــا آزارش
ميدهد.
وي اهــل و ســاكن روســتاي
«رودبارك» شهرســتان كالردشت
است؛ ســالها از گرماي تابستان
فراري و گرفتن دوش آب ســرد و
حضور دركوهپايهها راهكار او براي
فــرار از اين گرما بود ،اما هماكنون
او توانسته با تمرين؛ اوقات طوالني
را در آب زيــر صفر درجه شــنا و
بدون هيچ پوششــي؛ سرما و برف
زمستاني را تحمل كند.

ثبت ملي  8اثر ناملموس
ميراث فرهنگي کردستان

 8اثر ناملموس ميراث فرهنگي
کردســتان در فهرســت آثار ملي
کشور ثبت شد.
«محســن علــوي» مديــرکل
ميراث فرهنگي ،صنايع دســتي و
گردشگري کردستان در گفتوگو
با ايرنا افزود :هنر رنگرزي ســنتي
کردســتان ،هنر و روش ســاخت
چاقو ،ثبت غذاهاي محلي «کالنه»
و «شــلکينه» ،روش ساخت انواع
کاله کــردي (مردانــه و زنانه) از
جمله اين آثار است.
وي روش تهيه کشمش سنتي،
زين ســازي ،ســراجي و گالزني
منطقه ســقز و بانه را نيز از ديگر
آثار عنــوان کرد و اظهار داشــت:
اين آثار در جلسه شورايعالي ثبت
آثــار معنوي و ناملموس ســازمان
مرکزي کشور و با حضور مسئوالن،
استادان و کارشناسان خبره حوزه
ميراث معنوي در فهرست آثار ملي
کشور ثبت شد.

گزارش مصور

عکس :ایرنا

عكس :آزاد

عكس :آزاد

مسافرت از تبریز به جلفا در کرانه رودخانه مرزی ارس ،خاطره ای ماندگار
است که با قطار برقی از این مسیر انجام می شود.

اختصاص فضاهای تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات در شــهر پاوه استان
کرمانشاه

عكس :آزاد

درياچه دو قلوی «سیاه
گاو» که از نادرترين
پديدههای طبيعی كشور
است و در روستايي به همين
نام در شهرستان آبدانان
استان ایالم واقع شده،
همواره مورد توجه بسياری از
گردشگران است.

دانش آموزان مدرسه ای در رشت به مناسبت سالروز پیروزی انقالب
اسالمی ،نقاشی  ۱۰۰متری کشیدند.

