ایرانشهر

شهرری آلودهترین نقطه تهران
معاون پایش محیط زیست استان تهران گفت :ایستگاه فرمانداری شهرری با شاخص  172آلوده ترین نقطه شهر تهران است .به گزارش میزان ،محمد رستگاری معاون محیط زیست استان تهران
گفت :براساس شاخص ایستگاههای سطح شهر تهران در روز شنبه آلوده ترین نقطه پایتخت میدان فرمانداری ری با شاخص  172بوده است .رستگاری با بیان اینکه در  5روز گذشته هوای تهران
ناسالم بوده ،افزود :براساس پیش بینی هواشناسی روز یکشنبه نیز هوای تهران ناسالم است .معاون پایش محیط زیست استان تهران تاکید کرد :در صورت رسیدن شاخص آلودگی به عدد 150
جلسه کمیته اضطرار برگزار می شود.

از سال گذشته تاکنون  ۱۳خانه تاریخی شیراز برای احداث بازارچه صنایعدستی از بین رفته است.

تخریب تاریخ به بهانه فروش هنرهای سنتی
بافت تاریخی شیراز یکی از مهمترین بافتهای تاریخی
و شهری کشور است ،اما در سالهای گذشته و با وجود
تعیین شدن محدوده آن ،مورد دست درازی به بهانه
های مختلف قرار گرفته است .اکنون خبر میرسد ۱۰
خانه تاریخی تخریب شدهاند.
به گزارش خبرآنالین ،بیش از  ۱۰خان ه تاریخی در گذر سرباغ
محله سنگسیاه شیراز ،به بهانه ساخت بازارچه صنایعدستی
تخریب شدند .این بازارچه که نام سرای هنر را دارد از سوی
شهرداری شیراز در حال اجرایی شدن است .با وجود این،
شهردار منطقه  8شیراز این تخریبها را تکذیب و اعالم میکند
که اطالعات اشتباه به رسانهها داد ه شده ،هرچند که دوستداران
میراث فرهنگی عکسهای متعددی از این تخریب را در اختیار
خبرگزاری قرار دادهاند.
تخریب بافتتاریخی شیراز از سال  93در

بزرگترین
محدودهای بسیار وسیع در قلب این شهر کهن آغاز شد؛ پس
از وقوع این اتفاقات در بافت تاریخی ،پیرو مکاتبات معاون
رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری با مقامات مسئول ،هیاتی متشکل از مدیر
کل حراست ،مدیر کل حفظ و احیا بناها و بافتهای تاریخی
و نماینده معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری عازم شیراز شدند .این اقدام باعث شد که
تخریبها در آن زمان متوقف شود.
اما این توقف دوامی نیاورد و بار دیگر به شکلی دیگر این
تخریبها از سر گرفته شد .به طوریکه در سال گذشته ،سه خانه
تاریخی به واسطه فعالیتهای شهرداری برای احداث بازارچه
صنایع دستی از بین رفت .باز هم با اعتراض سازمان میراث
فرهنگی احداث این بازارچه نیمهکاره رها شد .با وجود این،
چند روز پیش عملیات ساخت این بازارچه دوباره از سر گرفته
و این بار  ۱۰خانه قدیمی ویران شده است.
علیرضا گلگلی ،کارشناس میراثفرهنگی درباره تخریب
این خانهها میگوید«:چند روز پیش شهرداری به دلیل ساخت

بازارچه صنایع دستی اقدام به تخریب بیش از ده بنای تاریخی
و واجد ارزشهای هویتبخش در گذر سر باغ در محله سنگ
سیاه کرد تا کنون سازمان میراث فرهنگی در این زمینه واکنش
نشان نداده است و کار همچنان ادامه دارد».
به گفته او ،سال گذشته نیز طی انجام همین عملیات
شهرداری ،سه خانه قدیمی را تخریب کرد که به دنبال
پیگیریهای سازمان میراث فرهنگی متوقف شد اما متاسفانه
دوباره همان عملیات از سر گرفته شده است و این بار تعداد
بیشتری از خانههای تاریخی ویران شدند .نبود مشاورهای آگاه،

در نظر نگرفتن عناصر و لکههای میراث فرهنگی در بافت،
نادیده گرفته شدن حرایم و نبود هماهنگی میان مسئوالن
شهرداری و میراث فرهنگی همه دست به دست داده و هر بار
در هر دورهای آسیب جدی به بناهای تاریخی وارد میشود .به
رغم گفتههای این کارشناس ،شهردوست ،شهردار منطقه 8
شیراز میگوید که اطالعات نادرست در اختیار رسانهها قرار
گرفته است و تا کنون هیچ تخریبی در بافت تاریخی اتفاق
نیفتاده است.
او تاکید میکند که «آب انبار قدیمی سرجایش است و ما
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اخبار
معاون سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور مطرح کرد:

هیچ مشکلی نداریم و سرای هنر را داریم به نفع مردم سر
و سامان میدهیم .این شهردار در پاسخ به این سوال که
تخریبهای وسیع آسیب جدی به بافت تاریخی زده است،
بیایید ببینید ،ما هیچ آسیبی به بافت تاریخی وارد نکردهایم».
چندی پیش ،محمدحسن طالبیان ،معاون میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،بازدیدی
شبانه از بافتتاریخی یزد داشتند که عکسهایشان در
شبکههای مجازی منتشر شد ،دوستداران میراث فرهنگی در
شیراز بارها و بارها در خواست کرده بودند که این بازدید از سایر
بافتهای تاریخی از جمله شیراز و قزوین هم اتفاق بیفتد .بافت
تاریخی شیراز یکی از مهمترین بافتهای تاریخی و شهری
کشور است که مساحتی حدود  ۳۶۰هکتار دارد و در پایان
سال  ۸۸محدوده بافت تاریخی شیراز در کنار محدودههای
بافت تاریخی  ۱۰۳شهر تاریخی به واسطه ماده  ۱۱۵قانون
چهارم توسعه تعیین محدوده و ابالغ شد .آئیننامه اجرایی ماده
 ۱۱۵قانون چهارم ،وظیفه تعیین محدوده و تهیه و ابالغ ضوابط
حفاظتی را به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده است .آئین
نامه اجرایی  ۱۱۵در حمایت از بافت تاریخی تهیه شده و این
ماده که تنفیذی بند ج ماده  ۱۶۶قانون برنامه سوم است ،یکی
از کاملترین قانونهایی است که در جهت حمایت از بافت و
مالکان بناهای تاریخی تنظیم شده است .همچنین در ماده ۷
آئین نامه تاکید شده ،تمام دستگاههای اجرایی مکلف هستند
زیرساختهایی که بافتهای شهر نیاز دارند را تامین کنند.
در جایی دیگر عنوان شده باید به اجرای طرحهای ویژه برای
بافتها بپردازند که باید در آن تمام مسائل فرهنگی ،اقتصادی،
کالبدی ،زیست محیطی و مسائل پهنههای بافت در نظر
گرفته شده باشد و در همکاری با وزارت مسکن و شورای عالی
معماری و شهرسازی به تصویب و اجرا برسد .نکته جالب توجه
ن است که عمده اختیارات و مسوولیت های اجرایی به عهده
آ
شهرداریها بوده است و هر بار هم تکهای از بافت تاریخی از
سوی این ارگان ویرانه میشود.

فروش روزانه آرم طرح ترافیک ممنوع شد

«ترامپ» با صنعت گردشگری آمریکا چه میکند؟

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره
به پایداری شرایط جوی و تداوم آلودگی هوا در
پایتخت گفت :فروش روزانه آرم ورود به محدوده
طرح ترافیک و فعالیت معادن شن و ماسه تهران
در دو روز آینده ممنوع است.
به گزارش ایرنا ،ناصر مهردادی عصر شنبه در
جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران که
با حضور معاون سیاسی ،اجتماعی استاندار تهران
برگزار شد افزود :در همین ارتباط و براساس مصوبه
کمیته ،روزهای یکشنبه و دوشنبه( 23و  24آبان)
تنها خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک می توانند
وارد محدوده زوج و فرد شوند .وی اظهار کرد :توقف فعالیت معادن شن و ماسه آبرفتی غرب تهران تا عادی شدن وضعیت
هوا ،لغو ورزش های همگانی در پارک ها و مجموعه های ورزشی شهر تهران ،تشدید برخورد با خودروهای دودزا شامل
خودروهای دولتی و غیردولتی ،تشدید برخورد با موتورسواران دودزا و آلوده کننده شهر تهران از دیگر مصوبات جلسه
امروز کمیته اضطرار بود.
مهردادی بیان کرد :همچنین دراین جلسه بر عدم بکارگیری خودروهای دودزا در اتوبوسرانی ،توقف فعالیت های عمرانی آلوده
کننده توسط شهرداری تهران ،استفاده حداکثری از ظرفیت حمل و نقل عمومی شهر بویژه مترو و اتوبوسرانی ،استقرار تیم های
اورژانس در میادین اصلی شهر و اطالع رسانی مناسب از طریق رسانه ها و صدا و سیما در زمینه توصیه های مراقبتی آلودگی
هوای تهران به عنوان مصوبات این کمیته تاکید شد .مدیرکل محیط زیست استان تهران در ادامه با بیان اینکه باید تمهیدات
پیشگیرانه الزم در این خصوص اندیشیده شود ،افزود :با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی ،انتظار داریم از عصر
دوشنبه با آغاز وزش باد شاهد کاهش آلودگی هوای پایتخت باشیم.

نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است ،پس از
انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ،بیش از یک
میلیون گردشگر بریتانیایی دیگر تمایلی به سفر
به آمریکا نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا ،پس از پیروزی دور از انتظار
«دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،نگرانیهایی درباره آینده صنعت گردشگری
این کشور پُرگردشگر مطرح شده است .انتخاب این
تاجر آمریکایی که حاال یک سیاستمدار شده به
عنوان رئیس جمهوری آمریکا با واکنشهای متفاوتی
در سراسر جهان رو به رو شده و برخی حزبهای
محافظهکار از این انتخاب حمایت کردهاند ،در حالیکه دیگر حزبهای سیاسی کشورهای خارجی او را فردی اشتباه برای
سیاست و اقتصاد آمریکا میدانند .به عنوان نمونه «فرانسوا اوالند» ،رئیس جمهور فرانسه اعالم کرده انتخاب «ترامپ»
دورهای از عدم اطمینان و بالتکلیفی را آغاز کرده است.
بر اساس اعالم نشریه تلگراف ۳۴ ،درصد از بریتانیاییها در طول دوران ریاست جمهوری «ترامپ» در آمریکا عالقهای
به سفر به آمریکا ندارند .همچنین در یک نظرسنجی جداگانه که توسط وبسایت رزرو اینترنتی « »Travelzooانجام
شده است ۲۰ ،درصد از بریتانیاییها اعالم کردند قطعا آمریکا را در دوران «ترامپ» به عنوان یک مقصد گردشگری در
نظر نخواهند گرفت.
مدیر وبسایت « »Travelzooدر گفتگو با تلگراف اعالم کرده است پس از تائید پیروزی «ترامپ» در انتخابات ریاست
جمهوری ،سالی بیثبات را برای گردشگری آمریکا پیشبینی میکنیم و بیش از یک میلیون گردشگر بریتانیایی در انتخاب آمریکا
به عنوان مقصد گردشگری تجدیدنظر میکنند.

جنگل های هیرکانی مادر جنگل های پهن برگ تابستانه
مجری ملی پرژه مديريت چند منظوره جنگل های هيركانی و معاون امور
جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور گفت :جنگل های
هیرکانی ،کهن ترین جنگل های پهن برگ تابستانه هستند که قدرت خزان
در زمستان دارند و از نظر قدمت به دوره سوم زمین شناسی باز می گردند.
عباسعلی نوبخت ،معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور در
گفت و گو با «ابتکار» در پاسخ به این سوال که گونه ی گیاهی غالب در جنگل های
هیرکانی چیست و این جنگل نزدیک به کدام گونه از جنگل های جهان است ،گفت :کهن
ترین جنگل های پهن برگ تابستانه هستند که قدرت خزان در زمستان دارند و از نظر
قدمت به دوره سوم زمین شناسی باز می گردند و بین دو و نیم تا شصت میلیون سال
قدمت این جنگل ها است .او در ادامه با بیان اینکه در عرصه های جنگلی در شمال کشور
به صورت فنی و کارشناسی از اواخر دهه  30و اوایل دهه  40کار اجرایی انجام شده است،
افزود :سازمان جنگل ها تمام فعالیت های اجرایی خود را بر مبنای نظرات کارشناسی
انجام داده است .نوبخت که دردورهاي کارشناس تجدید نظر سازمان جنگل ها بود و 10
کتابچه طرح جنگلداری تالیف کرد ،گفت :اگر به سوابق سازمان جنگل ها مراجعه و آن را
با سوابق پژوهش های کشورهای توسعه یافته اروپایی مقایسه کنید ،درخواهید یافت که
آنان در مورد اتخاذ شیوه های مطلوب جنگلداری در بعضی موارد  200سال زمان صرف
کردهاند و این در حالی است که سازمان جنگل ها با گذشت دو دهه به این نتیجه رسیده
که شیوه پناهی برای جنگل های کشور دیگر پاسخگو نیست .معاون امور جنگل سازمان
جنگل ها ادامه داد :ممکن است قدیمی ترین گونه های این جنگل حدود سه هزار سال
عمر داشته باشند« .ارس» های هیرکانی سه هزار سال عمر دارند «سرخدار»ها هم که
گونه های ذخیره گاهی با قطر باال و بیش از یک متر دیده شده اند ،از گونه های قدیمی
هستند .نوبخت با تاکید بر اینکه این گونه ها فسیل زنده هستند ،به تحقیق یک پژوهشگر
بلژیکی در مورد گونه های فسیلی جنگل های هیرکانی اشاره کرد و توضیح داد :اقای تامی
اسمیت ،پژوهشگر  75ساله بلژیکی که به ایران آمده بوده باور نمی کرد این گونه در ایران
وجود داشته باشد و وقتی سرخدار را دید آن را بوسید .او همچنین با گالیه از این که چرا
علم گیاهشناسی در ایران مورد توجه قرار نگرفته پیش بینی کرد که بعدها ممکن است
نسل آي ِنده به این علم اشراف پیدا و بر مبنای دوایر ساالنه این درختان شرایط اقلیمی هر
سال را از گذشته تا کنون مشخص کند .نوبخت در آخر تاکید کرد :جنگل های هیرکانی
مادر جنگل های پهن برگ تابستانه است و اگر اروپایی ها بخواهند گذشته جنگل های خود
را ببینند باید به جنگل های هیرکانی رجوع کنند.

سخنگوی ستاد اربعین:

زائران از مرز مهران تردد نکنند
سخنگوی ستاد اربعین ضمن تأکید بر اهمیت بیمه شدن زائران حسینی،
از مردم خواست برای ورود به خاک عراق به دلیل ازدحام در مرز مهران ،از
مرزهای شلمچه و چزابه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه سال گذشته  ۶۱درصد از جمعیت
زائران از مرز مهران تردد کردند که باعث ترافیک سنگین و ناراحتی زائران شد ،اظهار
کرد :در شورای مرکزی ستاد اربعین تصمیمات جدی برای این قضیه گرفته شده و
زوار استانهای مختلف بین سه مرز مهران ،شلمچه و چزابه تقسیم شدهاند ،تأکید کرد:
زائران حتیالمقدور به سمت مرز مهران نروند و به مرزهای شلمچه و چزابه بروند .آنجا
تردد بسیار آسان است ،اما در مهران با مشکل مواجه میشوند .گودرزی افزود :حتی
اگر روی روادید زائران ُمهر مهران خورده باشد ،بازهم برای عبور از مرز شلمچه و چزابه
مشکلی ندارند .بهعالوه بهتر است زائران سعی کنند بعد از زیارت بالفاصله بازگردند و
بازگشتشان را به روز اربعین موکول نکنند ،چون با ازدحام جمعیت و ترافیک روبرو
و با مشکل مواجه خواهند شد .او ادامه داد :مشتاقان اباعبداهلل از حدود  ۱۰روز پیش
پیادهروی خود را شروع کردهاند ،منتها بسیاری عالقهمندند که حتما در پنج روز قبل
و پنج روز بعد از اربعین در این مراسم شرکت کنند.
سند وشناسنامه وانت پیکان دوکابین مزدا مدل  1385رنگ سبز یشمی
متالیک به شماره پالک 528-24س 38به شماره موتور  514258به شماره شاسی
 NAG08NPED53386به نام فضل اهلل تاج الدین تنگ برد سفید مفقود وفاقد
اعتبار می باشد.

