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خبر
مهاجرت کارگاههای آالینده تهران
به شهرستان پاکدشت

رئیس اداره محیط زیست شهرستان
پاکدشت ضمن اشاره به اینکه تعداد زیادی
از کارگاههای آالینده شهر تهران به شهرستان
پاکدشت مهاجرت کردهاند ،گفت :سال
گذشته  ۱۶۳کارگاه آالینده به عنوان «صنایع
آالینده» به اداره محیط زیست استان تهران
معرفی شدند تا در فهرست صنایع آالینده
محیط زیست قرار گیرند.
به گزارش ایسنا ،محمودرضا سعیدپور گفت:
طی دو سه دهه اخیر بهتدریج با اقدامات
قانونی شهرداریها و محیط زیست در شهر
تهران واحدهای آالینده مجاز و غیرمجاز از
داخل شهر خارج شدند .این واحدها موظف
بودند که پس از خروج از شهر تهران به
شهرکهای صنعتی اطراف آن منتقل شوند
اما بخش زیادی از این کارگاههای آالینده،
برخالف قوانین و مقررات در شهرستانهای
اطراف استان تهران و در مکانهای استیجاری
مشغول فعالیت شدند .وی با اشاره به اینکه
از جمله این کارگاههای آالینده میتوان به
ریختهگریها ،واحدهای آبکاری ،قالیشوییها
و واحدهای رنگرزی پارچه و سنگشویی اشاره
کرد ،گفت :تعداد زیادی از این کارگاههای
غیرمجاز به شهرستان پاکدشت  -که نزدیک
شهر تهران است  -مهاجرت کردند و فعالیت
آالینده خود را در این شهرستان ادامه دادند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاکدشت
اظهار کرد :سال گذشته در این شهرستان
 ۱۶۸۴پایش زیست محیطی صورت گرفت که
طی آن  ۱۴۴واحد جدید شناسایی شد همچنین
 ۶۹۷اخطاریه زیست محیطی برای کارگاههای
آالینده صادر و  ۳۰۸مورد پیگیری حقوقی در
مراجع قضایی انجام شد همچنین به دنبال
این  ۹۱واحد کارگاهی جمع آوری و  ۱۷واحد
آالینده پلمپ شد .سعیدپور افزود :تمام این
واحدهای آالینده سبب آلودگی آب ،خاک و
هوا در شهرستان پاکدشت میشدند .در حال
حاضر نیز آمار دقیقی از واحدهای کارگاهی
آالینده در این شهرستان نداریم چراکه تعدادی
از آنها هنوز شناسایی نشدهاند .وی با بیان
این که تقریبا ً  ۹۷درصد از کارگاههای آالینده
در شهرستان پاکدشت غیرمجاز هستند و
مجوز ندارند ،تصریح کرد ۲۰۸ :واحد به عنوان
کارگاههای آالینده در سطح این شهرستان
شده بودند که در نهایت سال گذشته پس از
بررسیها و نمونهبرداریها ۱۶۳ ،مورد از آنها
به عنوان صنایع آالینده به اداره محیط زیست
استان تهران معرفی شدند تا در فهرست صنایع
آالینده محیط زیست قرار گیرند .این صنایع
آالینده طبق تبصره یک ماده  ۳۸قانون مالیات
ف هستند که یک صدم
و ارزش افزوده موظ 
فروش سالیانه خود را برای جبران خسارتهای
زیست محیطی به حساب خزانهداری کل
بریزند .رئیس اداره محیط زیست شهرستان
پاکدشت در ادامه با اشاره به اینکه حدود  ۸۵تا
 ۹۰درصد کارگاههای آالینده در این شهرستان
صنوف غیرمجاز هستند ،تصریح کرد :حدود ۱۰
تا  ۱۵درصد صنایع بزرگ مانند صنایع غذایی،
فلزی ،معدنی و کشاورزی نیز در حال حاضر
آالینده هستند .سعیدپور در پایان با اشاره به
اینکه این صنایع و کارخانهها در حال تالش
برای رسیدن به استاندارهای زیست محیطی
هستند ،گفت :در حال حاضر مشکل اصلی
در شهرستان پاکدشت ،کارگاههای صنفی
غیر مجاز هستند .گرچه این کارگاهها کوچک
هستند اما چندین برابر یک کارخانه بزرگ،
تخریب زیست محیطی دارند.
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چگونه سارقان اشیاء تاریخی از مکانهای تاریخی دارای ذخایر ارزشمند زودتر از مجموعههای متولی با خبر میشوند

میراثخواران  ،چابکتر از میراثداران

استان مازندران به دلیل تاریخ کهن و موقعیت
جغرافیایی و همچنین قرارگیری در کریدور گذر
اقوام و ملل مختلف ،از میراث فرهنگی و تاریخی
کهن و متنوعی برخوردار است ،چنانکه از استان
به عنوان محل اسکان و گذر قوم آریایی نام برده
میشود .به گزارش ایرنا ،بررسیهای تاریخی مبتنی
بر شواهد و اسناد یافت شده در کاوشهایناسی
هم نشان میدهد که رد پای انسان و زندگی
اولیه در مازندران به حدود  7تا  ۹هزار سال پیش
برمیگردد و به همین دلیل هم جای جای این
استان به گنجینه پنهان اشیای باستانی و کهن
تبدیل شده است که عالوه بر میراثدوستان و
باستانشناسان ،حفاران و قاچاقچیان اشیای عتیقه
را نیز دلمشغول خود کرده است .همین چند روز
پیش بود که میراث فرهنگی مازندران از کشف
بیش از  ۲۰۰سکه پیش از اسالم و حدود  ۲۰شیء
تاریخی دیگر از یک باند پنج نفره قاچاق عتیقه در
شهر ساری خبر داد ،اشیاء و سکههایی که به عنوان
میراث و بخشی از هویت تاریخی مازندران قرار بود
در یک معامله پنهانی به میراثخواران فروخته
شود تا شاید زندگی دوطرف معادله یعنی حفاران
غیرمجاز و قاچاقچیان عتیقه را زیر و رو کند .به
اعتقاد بسیاری از مردم مازندران ،آن بخشی از
قاچاق و حفاری غیرمجاز آثار تاریخی استان که
توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی یا نیروی
انتظامی ناکام میماند تنها نوک قله یخی است و
این را میتوان از کندهکاریهای صورتگرفته در
مناطق مختلف استان از مناطق تاریخی شناخته
شده تا تپهها و محوطههای ناشناخته دریافت.
گزارش رسمی میراث فرهنگی مازندران هم حاکی
است که تنها در سال گذشته  ۷۸باند قاچاق
حفاری و قاچاق اشیای باستانی و تاریخی در استان
شناسایی و منهدم شد و  ۳۲۷نفر سوداگر اشیای
تاریخی هم در این ارتباط دستگیر و تحویل مراجع
قضائی شدند .از اعضای این باندها  ۵۵دستگاه
فلزیاب و دیگر ادوات و ابزار حفاری ،یک هزار
و  ۶۰۰قطعه تاریخی اصل و تقلبی از جمله ۲۰۰
قطعه سکه باستانی اصلی و بدلی کشف شد .سال
 ۹۶نیز از  ۶۲باند حفاری و قاچاق اشیای باستانی و
تاریخی لو رفته  ۴۰۰شیء تاریخی کشف و  ۲۴۷نفر
سوداگر دستگیر شدند.
استفاده از دانستهها و داشتههای ملی در کشف
اماکن تاریخی
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
توگو
صنایع دستی و گردشگری مازندران در گف 
با ایرنا در پاسخ به معمای چابکی میراثخواران از
میراثداران ،گفت :یکی از اصلیترین روشهای
یافتن ذخیرگاههای اشیای تاریخی توسط سوداگران
اشیای عتیقه ،بهرهمندی و سوءاستفاده از اسناد
تاریخی بومیان است .مهدی ایزدی افزود:
متأسفانه این اسناد تاریخی به جای قرارگیری
در اختیار مراجع مرتبط همچون اداره کل میراث

هرساله تعداد زیادی باند حفاری و قاچاق اشیای عتیقه در مازندران کشف و منهدم میشود ،اما پرسشی که تاکنون بیجواب مانده است این است که
چگونه این میراثخواران از مکانهای تاریخی دارای ذخایر ارزشمند زودتر از مجموعههای متولی با شبکه گسترده مردمی با خبر میشوند و این مجال
را هم پیدا میکنند که با حفاریهای چند ساعته تا چند روزه به مراد دلشان دست بیابند؟

اخبار
برنامهملیعملیاتیحفاظت
و مدیریت پلنگ
ن اجرایی میشود
در ایرا 
مجری تهیه و تدوین برنامه ملی عملیاتی
حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران و مدیر
عامل موسسه تخصصی مطالعات پلنگ
آسیایی ،از صدور ابالغیهای از سوی سازمان
حفاظت محیط زیست مبنی بر مشاوره و
نظارت راهبردی برای تشکیل طرح ساختاری
اجرای این برنامه و اقدامات مرتبط با آن خبر
داد.
به گزارش ایرنا ،آرزو صانعی گفت :برنامه

ملی جامعی که درخصوص تحقیقات،
حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی در سال

 ۱۳۹۴تکمیل شده بود ،با پیگیریهای سازمان

حفاظت محیط زیست ،معاونت محیط زیست
طبیعی و تنوع زیستی و دفتر حیات وحش و

آبزیان آبهای داخلی این سازمان ،ماه گذشته

هرسالهتعداد
زیادی باند
حفاری و قاچاق
اشیایعتیقه
در مازندران
کشف و منهدم
میشود اما این
ماجراهمچنان
ادامه دارد
فرهنگی و یا کتابخانه اسناد ملی ،از روی ناآگاهی
در دست بومیان مانده و به صورت موروثی دست
به دست میشود و برخی از باندهای میراثخوار
هم به صورت نامحسوس از آگاهی و اطالعات
بومیان برای شناسایی اماکن میراثی جهت حفاری
استفاده میکنند .معاون میراث فرهنگی مازندران
استفاده از داستانها و نقل و قولهای گذشتگان
برای گمانهزنی و بهرهمندی از ابزارهای الکترونیکی
را هم از دیگر روشهای کشف ذخیرگاههای اشیای
تاریخی و زیرخاکی از سوی حفاران و قاچاقچیان
اشیای تاریخی دانست .ایزدی با اعالم اینکه تا
کنون بیش از  ۲هزار و  ۸۰۰محل و بنای میراثی
استان مازندران از سوی اداره کل میراث فرهنگی
شناسایی شده است ،گفت :تمام اطالعات اماکن
شناسایی شده از سوی این اداره کل به صورت
طبقهبندی شده است و هیچگونه اطالعاتی از سوی
این نهاد به بیرون درز نمیکند.
عدم مراقبت مستمر و ضعف حراست
معاون میراث فرهنگی استان مازندران با بیان
اینکه یکی از نقاط ضعف میراث فرهنگی عدم
حراست مستمر از اماکن شناسایی شده و ثبتی
میراثی است ،گفت :سوداگران میراث فرهنگی
و قاچاقچیان از این فرصت سوءاستفاده کرده و
دست به حفاریهای غیرمجاز میزنند .ایزدی علت
این ضعف را در کمبود امکانات و نیروهای حفاظتی

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

عنوان کرد و افزود :متأسفانه استان مازندران به
اندازه وسعت و تنوع حوزههای میراثی و تاریخی
نیرو و تجهیزات در اختیار ندارد .وی با تاکید بر
اینکه حفاظت و حراست نیازمند در اختیار داشتن
نیرو و امکانات در سطح گسترده است ،گفت:
در کل استان تنها  ۲دستگاه خودرو و در برخی
شهرستانها تنها یک نیروی یگان حفاظت مستقر
است که با توجه به تعداد بیشمار منابع میراثی
عمال ً امکان نظارت و حراست در برابر انبوه میراث
خواران وجود ندارد .او با بیان اینکه تنها تعداد
محدودی از سایتها و عرصههای میراثی استان
به صورت شبانهروزی حراست میشود ،افزود :در
حال حاضر فقط سایت موزه گوهر تپه ،محوطه
تاریخی وستمین ،عباسآباد ،قلعهکش ،محوطه
باستانی جویبار ،بندپی غربی بابل و محمودآباد به
صورت مستمر نگهبانی میشوند.
بهرهمندی از نیروهای بومی و محلی
معاون میراث فرهنگی مازندران بهرهمندی از
نیروهای بومی و محلی را یکی از راهکارهای جبران
کمبود تجهیزات و نیروهای حفاظتی دانست و از
دهیاریها ،فرمانداریها ،بسیج محالت و انجمن و
سمنهای دوستدار میراث فرهنگی خواست تا برای
حفاظت از آثار تاریخی استان در برابر قاچاقچیان
عتیقه با مجموعه میراث فرهنگی همکاری کنند.
ایزدی تاکید کرد :مردم باید نسبت به منابع میراثی

و آثار تاریخی استان مازندران دغدغهمند باشند و
در این زمینه خود به چشم تیزبین میراث فرهنگی
تبدیل شوند .وی گفت :نه تنها همکاری مردم در
کشفیات قاچاق میراث فرهنگی استان بسیار مؤثر
و تعیینکننده است ،بلکه آنان به خاطر بومی بودن
قادر به شناسایی هرگونه تحرک مشکوک و تعرض
به تپهها ،محوطهها و دیگر اماکن احتمالی تاریخی
هستند و میتوانند بهترین نیرو و حامی میراث
فرهنگی برای جلوگیری از تاراج میراث و هویت
استان باشند.
معاون میراث فرهنگی مازندران همچنین عملکرد
یگان حفاظت میراث فرهنگی ،یگانهای نیروی
انتظامی و سیستم قضائی برای انجام عملیات
کشف و انهدام باندهای کشف و قاچاق اشیای
تاریخی و باستانی را بسیار خوب توصیف کرد و
گفت :همکاری دستگاه قضائی و نیرویهای نظامی
و انتظامی تاکنون در حد عالی بوده است .وی
افزود :شماره تلفن ثابت  ۳۳۳۹۱۰۰۷یگان حفاظت
استان مازندران و شماره تلفن  ۰۹۶۶۲سامانه
جامعه پاسخگویی و ارتباط مردمی میراث فرهنگی
کشور را پل ارتباطی مردم مجموعه میراث فرهنگی
عنوان کرد که به صورت شبانهروزی جوابگوی مردم
است .مازندران دارای  ۱۷موزه تاریخی  -باستانی
است که حدود  ۱۰هزار قلم آثار تاریخی در آن
نگهداری میشود.

در مرحله اجرا قرار گرفت .وی افزود :اگرچه

هنوز بودجهای به صورت ویژه به اجرای مفاد
این برنامه اختصاص داده نشده ،اما تشکیل
طرح ساختاری اجرای برنامه یکی از اقدامات

اساسی است که در بدو امر انجام میشود.

ن طراحی برنامه از ابتدا به گونهای بوده
همچنی 
که بسیاری از اقدامات در قالب همکاریهای

اداری و ظرفیتهای موجود نیز قابل اجرا

ی با یادآوری اینکه این برنامه در
است .صانع 
یکی از مشارکتیترین سطوح ممکن طراحی
شده است ،گفت :همکاری  ۴۷گروه ذی اثر
شناسایی شده که برخی از آنها نیز نهادهای

دولتی هستند و برای اجرای موثر مفاد آن مورد

نیاز خواهند بود.

برنامه ملی پلنگ ایرانی که به دنبال

اجرای  ۳۰برنامه در سطوح مختلف از سال
 ۱۳۹۱تهیه و تدوین شده بود ،در  ۱۱فصل

با موضوعات زیستگاهها و مناطق آزاد و

چهارگانه ،دامپزشکی ،بیماریها و امداد

و نجات ،فضای حفاظت فیزیکی ،امور

بینالملل و زیستگاههای فرامرزی ،طرح بیمه

پلنگ ایرانی ،تحقیقات ،پایش و ارزیابی،

پارک طبیعت پردیسان ،ذخایر ژنتیکی ،شبکه

ملی پلنگ ایرانی ،آموزش و توانمندسازی،

روابط عمومی و امور رسان ه تهیه و تدوین شده
است .پلنگ ایرانی یکی از زیرگونههای پلنگ

در آسیا است که در گذشته پراکنش وسیعی

در جنوب غرب آسیا داشته است .اکنون

تصور میشود که گستره پراکنش آن در کشور
در حال تفکیک شدن به دو نیمه شمالی و

مرکزی -جنوبی جدا افتاده از هم است که در
صورت عدم اجرای اقدامات مدیریتی مقتضی،

سبب تسریع روند انقراض آن خواهد شد.

مطالعاتی که پیشتر درخصوص میزان تلفات

و مرگ و میر این گونه در کشور انجام شده

بود ،نشان داد که طی دوره مطالعاتی مذکور،

شکار و استفاده از طعمه مسموم و تلفات

جاده ای به ترتیب عامل  ۷۰و  ۱۸درصد از
موارد تلفات پلنگ در کشور بوده است.

سطوح خشکسالی شدید ایران  ۳۰برابر میشود

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت :تا سال  ،۲۰۹۰سطوح
تحت پوشش خشکسالیهای شدید بین  ۱۰تا  ۳۰برابر ،فراوانی
وقوع خشکسالیها تا دو برابر و متوسط تداوم خشکسالیها بین ۲
تا  ۶برابر افزایش پیدا می کند.
به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،بنفشه
ی در نشست «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» با
زهرای 
اشاره به اثرات تغییر اقلیم بر منطقه گفت :پیشبینی میشود تا
سال  ،۲۰۹۰سطوح تحت پوشش خشکسالیهای شدید بین  ۱۰تا
 ۳۰برابر ،فراوانی وقوع خشکسالیها تا دو برابر و متوسط تداوم
خشکسالیها بین  ۲تا  ۶برابر افزایش یابد.
تغییرات آب و هوایی ایران و چشماندازهای محتمل اثرات بر
وقایع جدی
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصریح کرد :تا سال
 ،۲۰۵۰میزان منابع آب قابل بهرهبرداری در مناطق خشک
عرضهای میانی بین  ۱۰تا  ۳۰درصد کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه افزایش فراوانی خشکسالیها ،کاهش منابع آب
شرب ،کاهش سطح امنیت غذایی و افزایش پتانسیل مهاجرت
و اختالفات فرامرزی ،افزایش فراوانی طوفانهای گرد و غبار،
افزایش شدت بارشها ،افزایش سرعت باد و میزان بارشها

و افزایش سیالبها ،رانش زمین ،آلودگی آب و از بین رفتن
اراضی کشاورزی را از شاخصهای تغییر در الگوی بالیا عنوان
کرد .وی با تشریح اثرات تغییر اقلیم بر سازههای تاریخی و آثار
ملی ،نشست زمین ،فرسایش و آلودگی ناشی از طوفانهای
گرد و غبار ،تغییر سیکلهای تر و خشک شدن سازهها ،امواج
گرمایی ،افزایش شدت و تواتر یخبندانهای شدید ،تهدیدات
ناشی از باال آمدن سطح آب دریاها در مناطق ساحلی و
خوردگی ،افزایش غلظت نمک و مواد شیمیایی ،افزایش
خسارات ناشی از بارشهای سیلآسا و سیالبها و افزایش
بار رسوبی و مصالح حمل شده توسط سیالب را از جمله این
آثار خواند.
مفهوم آسیبپذیری و مدلهای ارزیابی همچون  SRPCبر
بناهای تاریخی
محمدعلی نکویی عضو هیئت علمی و معاونت آموزش و
پژوهش مجتمع پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دیگر سخنران این نشست با بیان نکاتی درخصوص مفهوم
آسیبپذیری و مدلهای ارزیابی همچون  SRPCبر بناهای تاریخی
به جریان حفاظت از زیرساختهای میراث یک کشور اشاره کرد
و گفت :سیالب و یا مخاطرات طبیعی به عنوان یک تهدید با در

نظر گرفتن تغییرات اقلیم باید در نظر گرفته شود .وی در ادامه
به موضوع زیرساختها و میراث یک کشور و آسیب پذیری در
دیدگاه یونسکو اشاره کرد و در تشریح فاکتورهای آسیبپذیری
در برابر سیالب افزود :در معرض بودن میزان ارزش و داراییهای
موجود در سایتی که احتمال سیالب دارد میتواند شامل وسایل
و زیرساختها و میراث فرهنگی و زمینهای کشاورزی و مردم
باشد.
روشهای تحلیل ریسک و عدمقطعیت در طرحهای کنترل
سیالب
سعید علیمحمدی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهید بهشتی دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست
دیگر سخنران این نشست مطالبی را درخصوص روشهای
تحلیل ریسک و عدمقطعیت در طرحهای کنترل سیالب
مطرح کرد .وی در ادامه به بیان مواردی درخصوص چند
نمونه از بناهای تاریخی در مجاورت رودخانهها نظیر بند امیر
فارس ،بند چوگان ،اشگفت سلیمان ،آسیاب های شوشتر و…
پرداخت و با اشاره به خسارات جهانی سیالب با مروری بر
سیل اخیر موضوع ریسک و عدم قطعیت در کنترل سیالب
را تشریح کرد.

گرینلند در عرض یک روز دو
میلیون تُن یخ از دست داد
در حالی که گرینلند یک جزیره بزرگ مملو از
یخ است اما ذوب شدن این مقدار یخ آن هم در
اواسط ماه ژوئن رویدادی غیر معمول محسوب
میشود .بهطور متوسط فصل ذوب شدن یخ
برای گرینلند از ماه ژوئن تا ماه آگوست است
و بیشترین مقدار ذوب یخ در این سرزمین در
ماه ژوئیه صورت میگیرد.
به گزارش ایرنا« ،توماس موت» یک محقق
در دانشگاه جورجیا در آمریکا که اوضاع اقلیمی
گرینلند را مطالعه میکند ،این افزایش ناگهانی
ذوب یخ را غیر معمول و بیسابقه عنوان کرد.
موت میگوید که ذوب شدن صفحات یخی
گرینلند در اوایل فصل تابستان باعث میشود
که ذوب یخ در اواخر این فصل راحتتر شود.
گرینلند ( )Greenlandنام ناحیه خودگردانی
از دانمارک است .این سرزمین در آبهای
اقیانوس منجمد شمالی واقع شده و محل
سکونت حدود  ۵۶هزار نفر است.

آتشسوزی گسترده در تپه باستانی هگمتانه همدان

موافقت پلیس با افزایش اعتبار گذرنامهها

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی همدان از وقوع آتشسوزی گسترده در سطح تپه باستانی هگمتانه شهر همدان خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا بیاناتی در تشریح این خبر مطرح کرد :ساعت  ۱۴:۵۰روز شنبه  ۲۵خرداد گزارشی مبنی بر وقوع
یک فقره آتشسوزی وسیع در تپه باستانی هگمتانه به سامانه  ۱۲۵اعالم شد .وی ادامه داد :پس از اعالم گزارش ،نیروهای
آتشنشانی در ساعت  ۱۴:۵۴در محل حادثه حاضر بودند اما با توجه به گستردگی و وسعت خیلی زیاد حریق ،درخواست
نیروی کمکی کردند .بیاناتی تصریح کرد :با اعالم درخواست نیاز آتشنشانان ۴ ،اکیپ دیگر از ایستگاه مرکزی و  ۲اکیپ
پشتیبانی از ایستگاههای  ۱۲و  ۱۸به محل آتشسوزی اعزام شدند .وی با بیان اینکه عملیات اطفا حریق در ساعت  ۱۷:۹به
اتمام رسید ،خاطرنشان کرد :این آتشسوزی وسیع ،حدفاصل تپه هگمتانه تا کلیسا را درگیر کرده بود که با تالش طاقتفرسای
نیروهای آتشنشان کنترل شد .مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی همدان در پایان با اشاره به اینکه علت این آتشسوزی را میتوان حریق
مراتع اعالم کرد ،یادآور شد :شهروندان از رها کردن زبالههایی چون شیشههای شفاف و همچنین آتش زدن مناطقی که دارای مراتع خشک است،
خودداری کنند.
علی مالمیر ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتوگو با ایلنا این نوع آتشسوزیها پیش از این هم سابقه داشته
است اما با توجه به اینکه بافت تاریخی تپه باستانی هگمتانه همدان در عمق سه الی چهار متری تپه است ،آسیبی به آن وارد نشده است .این نوع
آتشسوزیها اغلب به دلیل سهلانگاری عابران در پرتاب ته سیگار روشن در مراتع خشک این تپه بوده و در آتشسوزی اخیر هم آسیبی به بافت تاریخی
نرسیده است .تپه هگمتانه  ۳هزار سال قدمت دارد و با مساحت حدود  ۳۰هکتار ،وسیعترین تپه باستانی ایران است که در بافت قدیمی شهر همدان قرار
دارد.

فرمانده نیروی انتظامی از موافقت پلیس با افزایش مدت اعتبار گذرنامه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین اشتری در سفر به کرمانشاه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حرفهایتر شدن عملکرد
نیروی انتظامی در سالهای اخیر گفت :افزایش و تنوع جرایم ،نیروی انتظامی را به سمت حرفهای شدن سوق داده و امروز با
آموزشهای الزم عملکرد مأموران انتظامی نسبت به سالهای گذشته حرفهای تر شده است.
وی از ارتقای تجهیزات و تکنولوژی به کار گرفته شده در مأموریتهای انتظامی خبر داد و اظهار کرد :استفاده از تجهیزات و
تکنولوژی روز دنیا موجب شده تا هم در زمینه کشف و هم در زمینه برخورد با جرایم بتوانیم عملکرد موثرتری داشته باشیم .امروز
کشفیات ما نسبت به وقوع جرایم رشد بیشتری دارد و همه اینها مربوط به حرفهایتر شدن عملکرد پلیس و استفاده از تجهیزات
و تکنولوژی روز دنیا است.
اشتری در ادامه درخصوص آمادگی نیروی انتظامی برای بازگشایی مرز خسروی در اربعین گفت :نیروی انتظامی تمام زیرساختهای الزم در پایانه مرز
خسروی را دارد و آمادگی پذیرش زائران اربعین در این مرز را داریم اما برای بازگشایی مرز خسروی باید توافق بین مسئوالن کشور ایران و عراق صورت بگیرد
و در صورت امضای این توافقنامه آمادگی داریم خدمات الزم را به زوار ارائه دهیم .فرمانده ناجا درخصوص افزایش اعتبار گذرنامه از پنج سال به  ۱۰سال
نیز گفت :نیروی انتظامی موافق این کار است و کار کارشناسی اولیه در این زمینه را انجام داده ایم .جمعبندی این مطالعات به وزارت کشور ارسال شده و
در جلسات ستاد گذرنامه قطعا ًاین موضوع مطرح میشود.
فرمانده ناجا همچنین با توجه به شروع فصل گرما ،نسبت به هرگونه هنجارشکنی در جامعه هشدار داد و افزود :وظیفه نیروی انتظامی برخورد با هرگونه
هنجارشکنی و حفظ ارزشهای جامعه است و در این زمینه از تمام آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکنیم .همکاران ما در کشور حافظ ارزشها
خواهند بود و با هرگونه ناهنجاری و هنجارشکنان طبق قانون برخورد خواهد شد.

