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کاهش واردات از چین و هند به آجیل گیالن رونق داد
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خبرگزاری صدا و سیما

آســتانه اشــرفیه شــهری اســت کــه
نامش با بادام زمینی گره خورده است.
حتی حاال کــه اردبیل توانســته در تولید
ایــن محصــول از گیــان پیشــی بگیرد و
به اســتان اول تولید کننــده این فرآورده
آجیلی تبدیل شــود این آســتانه اشرفیه
اســت کــه بازهــم مرکز فــرآوری بــادام
زمینــی و تعییــن کننده ســازوکار بــازار و
قیمــت ایــن محصول در کشــور اســت.
هرچنــد کرونــا تاحــدی مصــرف بــادام
زمینــی را کاهــش داده امــا با بــاال رفتن
نرخ دالر امســال تاجران ایرانی بهدلیل
عدم صرفــه اقتصادی از چیــن و هند و
ازبکســتان بادام زمینی وارد نکردهاند و
همین نیز موجب شده تا در حال حاضر
قیمت هر کیلو بادام زمینی برشته شده
در بــازار ایــن شــهر بــه حــدود  60هــزار
تومــان برســد و امســال حال کشــاورزان
بادام زمینی کار از همیشه بهتر است.
ëëارزش اقتصادی 200میلیارد تومانی
در همیــن حــال ابراهیــم اکبــرزاده
کاســانی ،مدیــر امــور زراعــت ســازمان
جهــاد کشــاورزی گیــان بــه «ایــران»
میگویــد :در مجمــوع  3هــزار هکتــار از
اراضــی اســتان زیر کشــت بــادام زمینی
قــرار دارد که از این میــزان  2هزار و 500
هکتار مربوط به آستانه اشرفیه میشود.
به گفته وی شهرســتان آستانه اشرفیه و
اســتان گیالن در ســال های گذشته رتبه
نخســت تولیــد بــادام زمینــی کشــور را
داشته ولی در حال حاضر پس از اردبیل
جایــگاه دوم را دارد .البتــه همچنــان
مرکز تعیین قیمت و دادوســتد وتجمع
صنایــع فنــاوری ایــن محصول آســتانه
اشــرفیه اســت و محصول بــادام زمینی
اردبیــل نیز بــرای فرآوری راهی آســتانه
اشرفیه میشــود .وی با اشاره به جایگاه
ویــژه محصــول بــادام زمینــی در ابعاد
فرهنگی ،اجتماعــی و اقتصادی زندگی
مــردم ایــن منطقــه میافزایــد :حــدود
 5هــزار بهــره بــردار گیالنــی در بخــش

تولید بادام زمینی فعال هســتند .مدیر
امــور زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی
گیالن تصریح میکند :هر چند آســتانه
اشرفیه یکی از مناطق مهم تولید برنج
کیفــی گیــان و کشــور اســت ولــی بادام
زمینــی نیز بهعنوان محصول شــاخص
این شهرســتان بــوده بهگونــهای که این
محصــول بــا تولیــد 11هــزار تــن بالغ بر
200میلیــارد تومــان ارزش اقتصــادی
برای کشاورزان آستانه اشرفیه دارد.
ëëضرورت رعایت تناوب کشت
خــاک آبرفتــی و ســبک ولــی غنــی
آســتانه اشــرفیه که بهدلیــل همجواری
رودخانه ســپید رود بوده بســتر مناسب
را بــرای کشــت ایــن محصــول فراهــم
کرده اســت .اکبرزاده توضیــح میدهد:
عملکــرد در هکتار بادام زمینی آســتانه
اشــرفیه بــر حســب تولیــد پیلهتــر آن
(بوتــه ای)  5تن در هکتــار بوده که پس
از خشکانیدن اولیه به  3.7تن در هکتار
میرســد .محصول فرآوری شده نهایی
بادام زمینــی در هر هکتار  1500تا 1800
کیلوگــرم اســت .بــا این حســاب در آمد
ناخالص یک کشاورز بادام زمینی کار از
هر هکتار با فروش هر کیلو بادام زمینی
برشــته با حداقــل  50هزارتومان به 75
میلیون تومان میرسد.
وی تأکیــد میکنــد :ایــن در آمــد
مناســب ،دلیــل اصلی توســعه کشــت
محصول در اســتان شــده اســت .کشت
بادام زمینی باید به تناوب با کشت دیگر
محصــوالت زراعی صــورت بگیرد ولی
ســوددهی خوب محصول بادام زمینی
ســبب شــده بســیاری از کشــاورزان این
محصول را همه ساله کشت کنند .مدیر
امــور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی
گیــان میگویــد :عــدم رعایــت تناوب
کشــت بادام زمینی از ســوی کشــاورزان
موجــب مشــکالتی در زراعــت ایــن
محصول از جمله شیوع انواع قارچهای
بیمــاری زا میشــود کــه در نهایــت بــه
ضررخــود کشــاورزان تمــام میشــود و
توصیــه میشــود کــه کشــاورزان تناوب

نیم ëëاســتان گیالن در سال های گذشته رتبه نخســت تولید بادام زمینی کشور را داشــته ولی در حال حاضر پس
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محصول آستانه اشرفیه است و محصول بادام زمینی اردبیل نیز برای فرآوری راهی آستانه اشرفیه می شود
زراعــی را رعایــت کننــد .وی همچنیــن
در خصــوص درصد مکانیزاســیون این
محصــول میگوید :کشــت و برداشــت
ایــن محصــول در ســالهای قبــل بــه
شکل ســنتی انجام میشده اما در چند
ســال اخیــر نوعــی از دســتگاه بــذر کار
بــرای کشــت و کمبایــن برای برداشــت
بــه کار گرفتــه شــده همچنیــن یکــی از
صنعتگران اســتان خرمن کوب را برای
برداشت بادام زمینی تولید کرده است.
برداشت بادام زمینی در آستانه اشرفیه
از شهریور ماه هرســال آغاز و تا حداکثر
اواســط مهر بــه پایان میرســد و در این
موقع از ســال معموالً بادام زمینیهای
تولید شــده فرآوری و برشــته میشــود.
اکبــرزاده بــا اشــاره بــه اینکه در آســتانه
اشرفیه  200کارگاه سنتی فرآوری بادام
زمینــی و  8کارخانــه وجــود دارد کــه دو
کارخانــه مجهــز بــه تجهیزات مــدرن و
به روز اســت ،تصریــح میکند :معموالً
برشــته کــردن بــادام زمینــی در همین

کارگاههــای ســنتی انجام میشــود .وی
همچنیــن میگوید :البته بــادام زمینی
بهعنوان آجیل به کشورهای دیگر صادر
میشــود .وی همچنیــن خاطرنشــان
میکنــد :با هــدف افزایش کمی و کیفی
محصول از پنج سال گذشته تحقیقات
روی  180رقــم مختلــف در اســتان بــا
کمک مرکز تحقیقات کشــاورزی انجام
شــده کــه امیدواریم بــرای ســال زراعی
آینــده بتوانیــم چندیــن رقــم آجیلــی
و روغنــی بــا تولیــد بــاال را به کشــاورزان
معرفــی کنیــم .وی در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه آیــا میتــوان از اندامهــای
هوایــی بــادام زمینــی درقالــب علوفــه
اســتفاده کــرد ،توضیــح میدهــد:
اندامهای هوایی بــادام زمینی قابلیت
اســتفاده بــرای علوفــه را دارنــد ولی ما
هنــوز تجهیــزات الزم در ایــن زمینــه
را نداریــم .کشــاورزان آســتانه اشــرفیه
همچنیــن دســتی در تولیــد برنــج بــا
کیفیت دارند .به گفته مدیر امور زراعت

ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن در این
منطقــه  23هــزار و  570هکتــار اراضی
شالیکاری وجود دارد که آستانه اشرفیه
نیز یکی از شهرستانهای ممتاز کشور و
استان گیالن است.
ëëخبری از بادام زمینــی چینی و هندی
نیست
بــه ســراغ یکــی از کشــاورزان تولید
کننــده بــادام زمینــی در بندرکیاشــهر
گیــان رفتیــم .حســین خانجانــی
فخرآبــادی ،کــه در  15هکتــار زمیــن
زراعــیاش بــه کشــت ایــن محصــول
میپــردازد بهمــا میگویــد کــه امســال
بهدلیــل باال رفتــن قیمــت ارز ،تاجران
ایرانــی نتوانســتند از کشــورهای چیــن،
هند وازبکســتان اقدام به واردات بادام
زمینــی کننــد .وی میافزایــد :امســال
حــال و روزمان خوب اســت و در حالی
کــه در اوایل مــاه هر کیلو بــادام زمینی
برشــته حتی به کیلویی  65هزار تومان
رســیده بــود در حال حاضــر نیز قیمت

در حــد  57تا  58هــزار تومان و قیمت
پیلــه نیمــه خشــک در حــد  23هــزار
تومان اســت .وی تصریح میکند :الزم
به بازار گرمی نیســت ولی بادام زمینی
آســتانه اشــرفیه از نظر کیفیت و طعم
اصــاً قابــل مقایســه بــا انــواع وارداتی
نیست .وی میگوید :در کشورهای دیگر
هماننــد ترکیــه بــا حمایتهایــی که از
کشاورزان صورت میگیرد کشت بادام
زمینی کامالً مکانیزه است ولی در اینجا
ما حتی نمیتوانیم برای خرید تراکتور
با وام اقدام کنیم بانک برای دادن وام
وثیقه خانه میخواهد که از عهده همه
کشــاورزان بــر نمیآیــد .وی میگویــد:
در ایــن منطقه بهدلیل ویالســازیهای
بیرویــه زمیــن کــم شــده و بههمیــن
دلیل اســت که در اینجا کسانی که خود
نمیتوانند کشاورزی کنند زمینشان را
با هکتاری  15میلیون تومان برای شش
ماه اجاره میدهند که برای تولید بادام
زمینی اســتفاده شــود .بابــک نعمتی،
دیگــر کشــاورز بــادام زمینــی کار نیــز
میگوید :هر ســاله دالالنی از کشورهای
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان برای
خرید بادام زمینی میآیند ولی امسال
هنوز سرو کلهشان پیدا نشده است .وی
تأکید میکند :نه تنها تولید بادام زمینی
مقرون به صرفه است بلکه اگر در اینجا
صنایــع جانبی مانند کارخانــهای برای
تولید کــره بادام زمینی با برند آســتانه
اشرفیه ایجاد شود میتواند سود خوبی
برای همه داشته باشد .در حال حاضر
برخــی در کارگاههــای ســنتی اقــدام به
تولیــد کــره بــادام زمینــی میکنند ولی
متأســفانه بهدلیــل اســتفاده از بــادام
زمینیهــای بدون کیفیت مشــتریان را
بیاعتماد کردهاند .وی در پاسخ به این
پرســش که چرا کشاورزان تناوب کشت
را رعایــت نمیکنند ،میگوید :کشــاورز
هم زندگــی دارد اگر بخواهد زمینش را
یکسال به کشت هندوانه بهجای بادام
زمینــی اختصــاص دهــد ،زندگــیاش
نمیچرخد.
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قزوین -کوروس سلیمانی :روزگار تغییر
کرده است ،با پیشرفت هر روزه فناوری،
هــر روز شــغلها و پیشــههای جدیــدی
متولد میشــوند و در مقابل پیشههایی
هستند که دیگر تعلقی به امروز ندارند
و بــه فراموشــی ســپرده میشــوند .در
کهن شهر قزوین بســیاری از پیشههای
کهن و ســنتی این دیار کمرنگ تر شــده
و در حال فراموشــی است .اما مسئوالن
شــهرداری قزویــن بــه تازگــی طرحها و
برنامههایی بــرای احیای این مشــاغل
دارند؛ مشــاغلی کــه میتــوان بهعنوان
میراثی زنــده از گذشــتهای دور در برابر
چشــم نســل امروز و گردشــگران شــهر
قزوین قرار داد.
اســماعیل حافظــی مدیرعامــل
ســازمان خدمــات طراحــی شــهرداری
قزویــن دربــاره اهمیــت ایــن کار بــه
خبرنگار«ایران» گفت« :شهر قزوین نیز
از کهن شهرهای ایران با تاریخ و تمدنی
چندین هزار ســاله است که در دل خود
گنجینــهای ارزشــمند از اســتادکاران و
پیشــه ورانــی از دوران گذشــته به یادگار
گذاشــته کــه هــر یــک از ایــن پیشــهها

شناســایی کردیــم .در ادامــه همایــش
دیگــری بــا حضــور کارشناســان میراث
فرهنگــی و خبرنگاران برگزار و گام دوم
پروژه مطالعاتی احیای کهن پیشههای
شــهر قزوین که موضوع مهم جانمایی
و معرفی آن به شهروندان و گردشگران
بود مورد بررســی قرار گرفت .بر همین
اســاس تحقیقات زیادی صورت گرفت
و بــا مطالعــه نمونههــای مشــابه در
کشــور و حتی در خــارج از کشــور به این
نتیجــه رســیدیم که نیــاز به یــک مکان
نمایشــگاهی داریم که هــم به معرفی
تولیــدات این مشــاغل بپردازیــم و هم
امکان فروش وجود داشته باشد».
مدیرعامــل ســازمان خدمــات
طراحی شهرداری در ادامه اظهار کرد:
«پــروژه را به طور مشــترک با ســازمان
نوســازی و بهســازی شــهرداری قزوین
بازتعریــف کردیــم و مقرر شــد که یکی
از حیاطهــای ســرای سعدالســلطنه
بــه همیــن موضــوع تخصیــص داده
شــود و این پیشــهها در آنجــا جانمایی
و مســتقر شــوند تــا بتواننــد هــم کار
نمایشــگاهی و هــم فــروش داشــته

باشــند .بــا توجه بــه اهمیــت و ماهیت
کاروانســرای سعدالســلطنه در شــهر
قزویــن چــه بــهلحــاظ تاریخــی و چــه
عملکــردی و نقش مؤثــر آن در جذب
گردشگران ،شبســتان سعدیه بهعنوان
مناســب تریــن مــکان برای ایــن طرح
شــناخته شــد.در واقــع بــا اجــرای ایــن
پروژه میتوان ضمن حمایت و احیای
این پیشــهها باعث آشنایی نسل جوان
و همچنین درآمدزایــی برای صاحبان
آنها شــد و از ســوی دیگر در رسیدن به
هــدف مســئوالن بــرای تبدیــل قزوین
به شــهر گردشــگری نقش پررنگی ایفا
کــرد تــا هــم بــه اقتصــاد شــهری و هم
کســب و کار کمک کند ».وی در پاســخ
بــه این ســؤال کــه چــه عواملــی باعث

رکــود و بــه حاشــیه رفتــن این پیشــهها
شده اســت و آیا همان عوامل بار دیگر
نمیتوانــد در احیــای آنها خلــل ایجاد
کننــد ،گفــت« :بــا فرآیند مدرن شــدن
صنعت و تکنولوژی ،عقب ماندن و به
حاشیه رانده شــدن بسیاری از مشاغل
اجتنابناپذیــر بود .البتــه این موضوع
تنهــا مختص کشــور ما نیســت و در کل
دنیا این مســأله دیده شده است اما در
ســالهای اخیر شــاهد یک بازگشت به
صنایع دستی و سنتی هستیم بهطوری
که رویکرد مردم نسبت به این موضوع
تغییر و نظر بســیاری را بــه خود جلب
کــرده اســت .ایــن طبیعــی اســت که با
رشــد و پیشــرفت تکنولــوژی یکســری
از پیشــهها از بیــن برونــد بــرای مثــال

بســیاری از مشــاغل مرتبــط با صنعت
چــاپ بــا پیشــرفت تکنولــوژی از بیــن
رفتهاند اما در مشــاغلی کــه پایه هنری
دارند مانند مسگری شاهد این هستیم
کــه با اقبــال مردم روبهرو شــدهاند و به
قولــی یک رفــت و برگشــت از مدرنیته
بــه ســنت اتفاق افتــاده اســت و خیلی
از خانوادههــا و توریســت ها از تولیدات
صنایع دستی استفاده میکنند».
حافظی درباره این که چه مشــاغلی
در این مسیر شناسایی و قرار است احیا
شوند ،گفت« :پیشــههای انتخاب شده
در اولویت نخســت عمدتــاً از مجموعه
منسوجات و چرم نظیر موج بافی ،جوال
بافی ،لوافی ،کفــش دوزی و در اولویت
دوم مشــاغلی چــون ســاعت ســازی،
چلنگــری و زربافــی بــوده اســت .البتــه
مراحــل کار ایــن مرکــز در گام نخســت
آمادهســازی فضــا بــدون صنعتــکار و
گشــایش بــرای بازدیدکننــدگان و گام
دوم فعالســازی فضاهــا و واگــذاری
آن به صنعتگران و گام ســوم اســتقالل
صاحبان حرفه و صنعتکاران پیشههای
قدیمی است».

تعلیق خدمت تیم رفع تصرف خانه بانوی بندرعباسی
بندرعبــاس  -شــهردار بندرعبــاس
در توضیــح آخرین اقدامــات صورت
گرفته در مورد تخریب خانه خبرســاز
در ایــن شــهر گفــت :از روز نخســت
دســتور دادیــم کــه اعضــای تیــم رفع
تصــرف از ســازمان تخلفــات معلــق
شــوند تا بررســیها صــورت بگیــرد و
تصمیم مقتضی گرفته شود.
عبــاس امینــیزاده در جمــع
خبرنــگاران ،بــا بیــان اینکــه بنــده
بهعنوان یک شــهروند و مســئول نوع
برخــورد صــورت گرفتــه را محکــوم
میکنــم و بــا خاطیــان برخــورد
شــدید انجــام میدهــم ،تصریــح
کــرد :هر چــه داریــم از مردم اســت و
بــرای خدمتگــزاری در ایــن صندلــی
نشســتهایم و بــرای خدمت بــه مردم
مسئولیت قبول کردهایم و هیچ کدام
از همکارانــم نیــت مقابلــه بــا مــردم

ندارنــد .امینیزاده با اشــاره بــه اینکه
شهرداری بندرعباس وظایف قانونی
دارد و براســاس قانون متناسب با آن
برخورد قانونی انجام میدهد ،اظهار
کرد :اگــر برخوردهــای قانونــی انجام
نشود دســتگاههای مسئول شهرداری
را زیر سؤال میبرند گرچه قصوری در
نوع برخــورد صورت گرفته اما باید به
تصرف غیرقانونی هم توجه کرد .وی
ادامه داد :بندرعباس ۴۳درصد بافت
فرســوده و ســکونتگاههای غیررسمی
دارد و شــهری مهاجرت پذیر اســت و
اگــر پیشبینــی الزم نباشــد در تدوین
برنامههای شهری با مشکالت حاشیه
نشینی مواجه میشویم .امینیزاده با
بیان اینکــه هر تصمیمی که دســتگاه
قضایــی بگیــرد به طــور محکــم اجرا
میکنیم ،افزود :بنده تابع قانون بوده
و شــهرداری از قانون تبعیت میکند.

کارخانــه ذوب آهن تحویل داده شــده بــود .بهگزارش روابــطعمومی اداره
کل میــراثفرهنگی ،گردشــگری و صنای ع دســتی اســتان اصفهــان ،فتحی
تصریــح کرد :با توجه به اینکه در دوران صفوی در ورودی دولتخانه صفوی
(کاخ عالیقاپو) در مجموعه جهانی نقش جهان چند عراده توپ نگهداری
میشــده ،ایــن توپ جنگی بــا موافقت مدیــران کارخانــه ذوبآهن تحویل
اداره میراثفرهنگی شهرستان شد و پس از آن توسط واحد امانی اداره کل
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بهمنظور مرمت
میرا 
و جانمایی در مقابل کاخعالیقاپو به اصفهان منتقل شد.

استاندار خوزستان :کارخانه قند در حریم درجه
یک چغازنبیل احداث نمیشود

اهواز  -اســتاندار خوزســتان با بیان اینکه قانون مالک احــداث کارخانه قند
جدید در شهرستان شوش است ،گفت :کارخانه قند در حریم درجه یک اثر
جهانی چغازنبیل احداث نخواهد شد.
بهگــزارش ایرنــا ،غالمرضا شــریعتی در رابطه با برخی اخبار منتشــر شــده
مبنی بر صدور مجوز ســاخت کارخانه قند در حریم چغازنبیل افزود :برای
روشــن شــدن ابهام از کارشناســان مربوطه درخواســت شــده تا بــار دیگر با
بررســی دقیق مشــخص کنند کارخانه قند در حریم درجــه یک چغازنبیل
قــرار گرفته اســت یــا خیر .وی افــزود :اگر ایــن کارخانه در حریــم درجه یک
چغازنبیل باشــد احداث آن ممکن نیســت اما اگر در حریم درجه  ۲باشــد
میتــوان آن را اجــرا کرد .شــریعتی با تأکید بــر اینکه همــه از جمله میراث
فرهنگــی و پایگاه چغازنبیــل باید مطابق با قانون عمل کننــد ،گفت :مورد
مشــابهی در خوزســتان وجود داشــته که به قانون تمکین شده است .معبد
زیگــورات چغازنبیل که نخســتین اثر باســتانی ثبت جهانی ایران اســت در
فاصلــه  ۴۰کیلومتــری جنــوب شــرقی شــوش و  ۲۰کیلومتری هفــت تپه در
شــمال خوزستان واقع اســت .این سازه در ســال  ۱۹۷۹میالدی در فهرست
میراث جهانی یونسکو جای گرفت.

درگذشت شاعر آیینی سبزوار بر اثر کرونا

احیای کهن پیشههای قزوین

مانند آینــهای بیانگــر روایتی شــنیدنی
از تاریخ و تمدن این ســرزمین هســتند
و این وظیفه ما اســت کــه از این میراث
فرهنگــی ناملموس حفاظــت و آنها را
به نســل جدید معرفی کنیم .بههمین
منظور دو ســال پیش یــک همایش در
شــهرداری قزوین تحت عنوان «احیای
کهــن پیشــههای شــهر قزویــن» برگزار
کردیــم .در ایــن همایــش بــا دعــوت از
کارشناســان و صاحبنظران ،پیشــههای
ســنتی که هم اکنون یا به حاشیه رفته یا
کمتر نام و نشانی از آنها وجود داشت را
شناسایی و کالبدشکافی کردیم».
وی در ادامــه تصریح کــرد« :در این
همایــش پــروژهای را تعریــف کردیــم
کــه در گام نخســت با اســتفاده از منابع
میدانی و کتابخانهای ابتدا به شناسایی
پیشــههای کهــن قزویــن و تفکیک آنها
بــه مشــاغل نیمــه فعــال و رو بــه زوال
پرداختیــم و حتــی بــا صاحبــان ایــن
توگــو کردیــم تــا بیشــتر با
پیشــهها گف 
مشــکالت و موانع پیش روی آنها آشــنا
شــویم .برهمیــن اســاس پیشــههایی
کــه امکان احیــای آنها وجود داشــت را

ایران در ایران

روی خوش بازار به بادام زمینی آستانه اشرفیه

اصفهــان  -رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرستان لنجان از کشف یک عدد توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در
کارخانه ذوبآهن خبر داد و گفت :این توپ به منظور مرمت و جانمایی در
مقابل کاخ عالی قاپو به اصفهان منتقل شد.
احمــد فتحی بــا اعالم این خبــر ،اظهار کــرد :روز جمعه با تمــاس مدیران
کارخانه ذوبآهن متوجه شــدیم یک عدد توپ قدیمی در میان ضایعات
ارســالی بــه کارخانه ذوبآهن در این شهرســتان بهمنظــور بازیافت و ذوب
پیدا شده است .وی ادامه داد :با بررسیهای کارشناسی مشخص شد که این
توپ جنگی متعلق به دوران صفوی اســت که احتماالً در ســدههای گذشته
در پادگانهــای ســاطین صفــوی در اصفهان نگهــداری میشــده و پساز
ســقوط این سلسله دست به دست شــده و روز گذشته بهمنظور بازیافت به

وی درخصــوص شــایعه اســتعفایش
از مســئولیت شــهرداری بندرعبــاس،
افزود :هرکســی در زمان مســئولیتش
فــراز و فرودهایــی دارد و هرکســی
نظراتــی بــر عملکــرد بنــده میدهد،
خوشــحال میشــوم کــه مــردم و
مســئوالن نسبت به شهرشان اهمیت
قائــل هســتند کــه در ایــن بیــن شــاید
کســی هــم نظــرات احساســی بدهد.
شــهردار بندرعباس با اشــاره به اینکه
فرآینــد انتخــاب شــهردار براســاس
چارچوب قانون است و هر تصمیمی
اعضــای شــورای شــهر بگیرنــد بنــده
قبــول میکنم ،خاطرنشــان کرد :بنده
بــرای خدمــت و کار آمــدهام و قــرار
نیســت با هر اتفاقی شــانه خالی کنم
و در ایــن مدت کارهای بزرگی شــده و
برخی کارها هم نیاز به تکمیل دارد.
وی با بیان اینکه این ملک تخریب

شده از نظر قانونی کاربری آن فضای
ســبز و متعلــق بــه راه و شهرســازی
اســت ،تصریح کــرد :هرگونه ســاخت
و ســاز در ایــن مــکان غیرقانونی بوده
کــه هم تصــرف و هم ســاخت و ســاز
غیرقانونــی و بدون دریافت مجوز ،دو

اقدام صورت گرفته است .امینیزاده
با اشــاره به اینکه در تصاویر مشخص
اســت که این بنا منزل مسکونی نبوده
بلکــه یــک چارچــوب بــدون دیــوار با
پالســتیک اســت ،عنوان کرد :از لحاظ
چارچوب و رویه قانونی نیز هر ساخت

و ســاز غیرقانونــی براســاس وظایــف
قانونــی مــان تــا زمانی که ســقف زده
نشــده میتوانیــم آن را تخریب کنیم.
وی با بیان اینکــه واحد رفع تصرفات
اداره کل راه و شهرســازی هــم در این
موضــوع همــراه بــوده اســت ،اظهــار
کــرد :در نــوع برخــورد نیز هیچ کســی
نوع رفتار صورت گرفته را نمیپسندد
چــون ما از مردمیم و باید طبق قانون
برخــورد کنیــم و همــه مردم بــرای ما
یکســان هســتند .این مقام مســئول با
اشاره به اینکه در حوزه سکونتگاههای
غیررســمی تصرفــات زیــادی انجــام
شــده و براســاس قانــون بایــد بــا
هماهنگــی دســتگاههای مربوطه این
رفع تصرف انجام شــود ،عنــوان کرد:
اگــر رفــع تصرفــات بــه شــکل قانونی
صــورت نگیــرد در آینده با مشــکالت
زیادی مواجه میشویم.

مشهد  -علی اصغر اقتداری یکی از شاعران نامی و آیینی سبزوار بر اثر ابتال
به ویروس کرونا درگذشت.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
ســبزوار گفت :علی اصغر اقتداری متولد ســال  ،۱۳۳۵ســالهای زیادی در
عرصه زبان و ادبیات فارســی فعالیت داشت .رضا شجاع مقدم افزود :وی
در دهههای گذشته در سه انجمن رسمی شعر سبزوار با نامهای ابن یمین،
اســرار و مشکات ســبزوار فعالیت داشت .وی گفت بیشــتر اشعار این شاعر
ســبزواری در قالب غزل اســت و دو کتاب شــعر «زمزمههای خاکســتری» و
«از دل بــه کاغــذ» از آثار ماندگار وی اســت .پیکر این شــاعر به در خواســت
خانــوادهاش ،امــروز در زادگاهش روســتای علیک ســبزوار به خاک ســپرده
میشود.

آغاز عملیات دیجیتالی کردن اسناد  90ساله
تخت جمشید

شــیراز  -سرپرســت پایگاه میراث جهانــی تخت جمشــید از آغاز عملیات
اجرایــی پــروژه دیجیتال کردن اســناد  ۹۰ســاله این اثر باســتانی خبر داد و
اعــام کرد که در مرحله بعد بازگرداندن اســناد ایــن میراث جهانی که در
مرکز اسناد و کتابخانه ملی نگهداری میشود ،قرار دارد.
حمید فدایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نگهداری و حفاظت
بهتر اســناد باقی مانده آثار جهانی تخت جمشــید ،گفــت :تاریخ معاصر
تخــت جمشــید که بــا کاوشهای باســتان شناســی آن آغاز و بــا حفاظت
هم جانبه از این اثر ادامه یافته برای بســیاری از مخاطبان تاریخ باســتان،
جذابیــت ویــژهای دارد .او ادامــه داد :مکتوبــات ،مســتندات و گــزارش
فعالیتهای معاصر تخت جمشــید ،مربوط به حدود  ۱۰۰ســال گذشــته،
بخشــی از شناســنامه آن قلمــداد میشــود و قابــل ارائه بــه متخصصان و
محققان این میراث جهانی اســت .سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت
جمشــید با اشــاره به اینکه موضوع ســاماندهی فیزیکی و اطالعاتی اسناد
موجود از سالها قبل در دستور کار این پایگاه بوده است ،افزود :این اسناد
بالغ بر هزاران نســخه ســند اعم از مکاتبات اداری ،نقشه ،عکس ،اسالید،
گزارش ،فیلم و حاصل حضور یک مرکز اداری دائمی در محوطه و انجام
فعالیتهای متنوع باســتان شناســی ،ســاماندهی و حفاظت و مرمت در
تخت جمشــید بوده اســت .فدایی خاطرنشــان کرد :اگرچه توجه به تخت
جمشید را پس از ویرانی و فراموشی آن در مکتوبات مورخان ،مستشرقان
و ســفرنامه نویســان متعــددی از دورههــای دور تاریخــی تاکنــون میتوان
پیگیــری کرد اما عصر حاضر بهدلیل حجم توجه به این میراث ســترگ و
تالش برای کشــف ،بازشناســی ،معرفی و حفاظت از آن در اوج خود بوده
و تأثیــر شــگرف این میــراث در زندگــی و جامعه ایرانی ،نکتهای اســت که
میتواند در البه الی اسناد موجود آن بدرستی به آیندگان منتقل شود.

