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اخبار ایراناخبار ایران پتانسیل های فرهنگی و تاریخی همدان بخش مهمی از حافظه تاریخی جاده ابریشم 

همدان- سارا پرویزی ساالر: پتانسیل های فرهنگی و تاریخی همدان 
بخش مهمی از حافظه تاریخی جاده ابریشم است که شایسته است به نحو 
مطلوبی در چشم اندازهای علمی، آموزشی و پژوهشی یونسکو در پروژه 

جاده ابریشم معرفی بشوند.
شهردار همدان با اشاره به نقش تاریخی همدان در تعامالت فرهنگی و به ویژه از 
منظر دین تصریح کرد: براین اساس پتانسیل های فرهنگی و تاریخی همدان بخش 

مهمی از حافظه تاریخی جاده ابریشم است.
 عباس صوفی در دومین نشست کارشناسی گفت وگو و تاثیرات متقابل میان ادیان 
و معنویان در مسیر جاده ابریشم در چهار چوب اطلس تعامالت فرهنگی در مسیر 
جاده ابریشم ضمن خیر مقدم به  مهمانان بیان کرد: مفتخریم که امروز میزبان 
نشست جهانی دینی و معنویت برای تالیف اطلس تعامالت فرهنگی جاده ابریشم 

سازمان یونسکو هستیم.
 وی  با اشاره به قرارگیری همدان در مسیر اصلی جاده ابریشم تا امروز بیان کرد: 

همدان نقش مهمی در تعامالت دینی داشته است.
 صوفی در این راستا ادامه داد: حضور پیروان ادیان الهی در شهر همدان و بناهای 
مذهبی ساخته شده توسط پیروان ادیان در کنار مساجد بر این سخن تاکید 

می کند.
 شهردار همدان گفت: شهر همدان زادگاه تعدادی از مشهورترین عارفان و شاعران 
و محل زندگی دانشمندانی بوده است که سفرهای متعددی در کشورهای جاده 

ابریشم داشته اند.
وی با تاکید بر این که همدان یکی از مهم ترین شهرهایی خواهد بود که در تالیف 
بخش دین و معنویات اطلس تعامالت فرهنگی باید به آن توجه شود، یادآور شد: 
نسخه های خطی فراوانی درباره ادیان و علم و کتابخانه و موزه های دنیا و از جمله 

ایران وجود دارد که توسط همدانیان نوشته شده است.
معنویت  و  مذهب  علمی  کمیته  رییس 
یونسکو و استاد موسسه تحقیقاتی سنرس 
فرانسه خواستار توجه به مبادالت باورها، 
آیین ها و سنت ها در مسیر جاده ابریشم 

شد.
تییری زرکن در دومین نشست کارشناسی 
گفت وگو و تاثیرات متقابل میان ادیان و 
معنویات در مسیر جاده ابریشم در چهار چوب اطلس تعامالت فرهنگی در مسیر 
جاده ابریشم عنوان کرد: الزم است به دنبال نشان دادن نوع مواجهه ادیان با یکدیگر 

در مسیر جاده ابریشم باشیم.
وی با بیان اینکه ادیان با یکدیگر مبادالت باور، آیین و سنت داشته اند، خاطر نشان 
کرد:  توجه به باورهای دینی در مسیر ایجاد اطلس تعامالت فرهنگی در مسیر جاده 

ابریشم حائز اهمیت است.
زرکن خواستار بررسی وضعیت جاده ابریشم از منظر ادیان شد و گفت: با بررسی 

آیین های مشابه می توان به نقطه شروع تبادل و مبادالت فکری رسید.
 وی در ادامه خواستار توجه به مولفه های بصری در کنار مولفه های مکتوب شد 

و گفت: گوش دادن به دعا و دیدن نماز نمونه ای از این مولفه های بصری است.

زرکن در پایان گفت: در تمامی ادیان شاهد برجسته بودن غار در ظهور ادیان 
هستیم و این وجهی مشترک در این بین برشمرده می شود.

کتاب مسافر همدان با حضور نماینده آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو 
در حاشیه نشست های جهانی راه ابریشم در همدان  رونمایی شد .

در سمینار تخصصی ثبت جهانی  آثار تاریخی و توسعه گردشگری این کتاب که 
حاوی اطالعات  راهنمای گردشگری استان همدان است و به طور جامع و برای 
اولین بار با محتوی کارشناسی شده تدوین شد توسط بنیاد توسعه گردشگری آسیا  

تهیه و تدوین  و رونمایی شد
فنگ جینگ از تولید این اثر ابراز خوشنودی کرد و اعالم داشت که این کتاب می 

تواند به معرفی آثار تاریخی همدان کمک شایانی نماید.
فنگ  کتاب  این  از  رونمایی  مراسم  در 
اقیانوسیه مرکز   جینگ معاون اسیایی و 
سید  و   یونسکو  سازمان  جهانی  میراث 
هادی احمدی روئینی مدیر کل دفتر حفظ 
و احیای بناهای تاریخی و حسین قرا باغی 
رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر 

همدان حضور داشتند .
شیما امیری ، صفورا چهارخانی ، غزاله خدابنده لو ، طاهره محمد پور،  نگار جلیلیان 
و بهنام افتخاریان  از راهنمایان گردشگری استان همدان نویسندگان این کتاب 

هستند .
مدیر جاده ابریشم در سازمان جهانی یونسکو گفت: اطلس تعامالت فرهنگی در 

مسیر جاده ابریشم اشتراکات کشورها را شناسایی می کند.
 مهرداد شباهنگ در دومین نشست کارشناسی گفت وگو و تاثیرات متقابل میان 
ادیان و معنویات در مسیر جاده ابریشم در چهارچوب اطلس تعامالت فرهنگی در 
مسیر جاده ابریشم گفت: همدان درامتداد جاده ابریشم قرار گرفته و سعی داریم در 

زمینه آشنایی مردم با همدان و پیشینه تاریخی آن سهمی ایفا کنیم.

 وی با بیان اینکه نخستین بار برنامه جاده ابریشم ۳۰ سال پیش با عنوان مسیرهای 
گفت وگو برگزار شد، گفت: این برنامه میراث مشترک در امتداد جاده را به بحث 

گذاشت.
شباهنگ با تاکید بر اینکه جمع آوری اطالعات مستند از جاده ابریشم هدف گذاری 
شده است، افزود: ۲۵ کشور متخصصانی را برای جمع آوری این اطالعات و حمایت 

از برنامه های جاده ابریشم در نظر گرفتند.
آگاهی  افزایش  برای  اینکه  بیان  با  وی 
جوانان از جاده ابریشم نیز برنامه هایی  را 
در نظر گرفتیم افزود: از جوانان خواستیم 
عکس هایی برای ما ارسال کنند که بدانیم 

از جاده ابریشم چه می دانند.
 شباهنگ اظهار کرد: بیش از ۶ هزار اثر به 
این برنامه ارسال شده و امسال بار دیگر آن 

را برگزار می کنیم.
مدیر جاده ابریشم در سازمان جهانی یونسکو خطاب به میهمانان حاضر در این 
نشست گفت: از شما درخواست می کنم جوانان کشورتان را به شرکت در این 

برنامه ترغیب کنید.
وی با بیان اینکه اطلس تعامالت فرهنگی ضمن جمع آوری اطالعات تاثیرات 
فرهنگ ها را بررسی می کند و ردپای تاریخی جاده ابریشم را به بحث می گذارد، 

گفت: در این برنامه جامعه عمومی مدنظر است.
 شباهنگ با تاکید بر این که بیش از ۳۰ سال است که یونسکو سعی کرده در 

این زمینه قدم بردارد، گفت: هدف اطلس  شناسایی عنصرهای مشترک است.
وی با بیان اینکه این اطلس مضامین اصلی را شناسایی کرده و ۶ مضمون را اصل 
قرار داده است، اظهار داشت: هر کدام از این مضامین مجموعه هایی را در بر می گیرد 
که فناوری، نجوم، دریانوردی، معماری، کشاورزی، مدارس و خانه ها در این اطلس 
بررسی می شود و در مورد هنر و موسیقی و سازهای مختلف اجراهای هنری نیز 

بررسی هایی صورت می گیرد.
شباهنگ با بیان اینکه در مورد ورزش رشته های کشتی، تیراندازی با کمان، 
ورزش های رزمی و ورزش های فکری و ورزش های کودکان به بحث گذاشته 
می شود، گفت: در این اطلس سعی می کنیم عناصر مشترک قابل تبادل را شناسایی 

کرده بر روی آن ها بحث کنیم. 
وی با بیان اینکه در زمینه طب سنتی، معماری و خطاطی نیز برنامه هایی مدنظر 
است، گفت: در مورد غذا و آشپزی به عنوان یک مثال به چای می پردازیم چرا که 
چای یک میراث مشترک است و در مسیر جاده ابریشم هیچ کشوری چای را در 
انحصار خود نمی دانست و چای هرجا پا گذاشته با فرهنگ بومی آن منطقه تلفیق 

شده و همواره ارزش فرهنگی خود را حفظ کرده است.
وی با بیان اینکه چای در ابتدا برای ابراز میزبانی از میهمان به وجود آمد و این 
عنصر را در همه جا حفظ کرده است، گفت: با این مثال از چای که عنصر مشترک 
میراث جاده ابریشم است و فرهنگ ها را به هم ربط داده، قصد کشف مضامین 

مشترک را داریم.
وی به مقوله دین و مذهب اشاره کرد و با بیان اینکه در مقوله دین و مذهبی یک 
نشست تخصصی برگزار و مضامین اصلی تا حدودی شناسایی شد، گفت: زیارت 
در همه مذهب ها وجود دارد و مفهوم احترام به مذاهب دیگر به عنوان ارزش های 
مذهبی قابل توجه است. مدیر جاده ابریشم در سازمان جهانی یونسکو به موضوع 
حج و طواف اشاره کرد و با بیان اینکه این موارد در مذاهب مشترک است، گفت: 
شخصیت های مذهبی قابل احترام هستند. معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث 
جهانی یونسکو با تاکید بر ضرورت توجه به میراث جهانی خواستار توجه به میراث 
ناملموس به ویژه مبادالت فرهنگی شد. جینگ فنگ در دومین نشست کارشناسی 
گفت وگو و تاثیرات متقابل میان ادیان و معنویات در چهارچوب اطلس تعامالت 
فرهنگی در مسیر جاده ابریشم خاطرنشان کرد: امروز گرد هم آمده ایم تا در مورد 
میراث جهانی با تاکید بر ابنیه و آثار دینی و معنویت صحبت کنیم. وی ادامه داد: 
در این راستا سیستم میراث جهانی از نظر سایت های موجود در جاده ابریشم مهم 

است، این سایت ها با ادیان مختلف در ارتباط هستند.
فنگ تاکید کرد: مهم تر از مبادله کاال و 
ابریشم، توجه به  تجارت در مسیر جاده 
آسیا  معاون  است.  غیرملموس  مباحث 
و اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو 
گسترش ادیان در امتداد جاده ابریشم را 
مهم دانست و گفت: همانطور که دانش 
کاغذ از چین و مباحث مهندسی پل سازی 

و آیین های کشاورزی از آسیای میانه به سایر شهرهای در مسیر حاده ابریشم 
گسترش یافته است، شاهد تبادالت دوسویه ای از نظر دانش طب نیز در این مسیر 
هستیم. وی با اشاره به تبادالت فرهنگی در مسیر جاده ابریشم با تاکید بر ضرورت 
توجه به میراث جهانی خواستار توجه به میراث ناملموس به ویژه مبادالت فرهنگی 
شد. در این نشست بر اهمیت نقش همدان به ویژه تاکید شد مبنی بر اینکه همدان 
درامتداد جاده ابریشم قرار گرفته و سعی خواهد شد  در زمینه آشنایی مردم با 

همدان و پیشینه تاریخی آن سهمی ایفا شود.

ساوجبالغ:سیروس رنجبرکهن: براساس اعالم یکی از شهروندان فهیم 
شهرستان ساوجبالغ مبنی بر تخلیه غیر مجاز پسماند صنعتی در شن 
چاله تهراندشت)اطراف رودخانه کردان(  مامورین اجرایی محیط زیست  
شهرستان با همکاری نیروی انتظامی )پلیس 110( نسبت به توقیف این 
خودرو، انتقال آن به پارکینگ و  معرفی راننده حامل پسماندهای صنعتی 

به مراجع قضایی اقدام نمودند.
در همین خصوص رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبالغ با 
اشاره به طرح ضربتی برخورد باراننده های کامیونهای حامل پسماندهای صنعتی و 
خطرناک  شهرستان که در محلهای غیرمجاز این نوع پسماندها راتخلیه می نمایند 
گفت: این چهارمین خودروست که درطول چند روز گذشته  توسط مامورین 

اجرایی این اداره به عنوان ضابطان خاص دادگستری ،شناسایی و باآن برخورد 
حقوقی می شود.

محمودی افزود:باتوجه به اینکه پسماندهای صنعتی وخطرناک فقط باید در 
مکانهای مورد تایید محیط زیست دفن ،بازیافت و یا امحاءشوند و با هماهنگی 

مراجع قضایی با مدیران صنایع متخلف  نیز برخورد قضایی خواهد شد.
ایشان ضمن تشکر ازاطالع رسانی شهروندان به اداره محیط زیست از مدیران صنایع 
خواست نسبت به تحویل پسماندهای صنعتی و خطرناک خود به مراکز موردتایید 

سازمان محیط زیست اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد پسماندها به طور کلی؛ خانگی ،شیمیایی، صنعتی، خطرناک 
، ویژه و پزشکی می باشند که برای  هرکدام درقانون مدیریت پسماند یک متولی 

تعریف شده است به طوریکه  مدیریت پسماندهای عادی وخانگی در داخل  شهرها 
برعهده  شهرداری ها، ودرخارج ازبافت شهری برعهده بخشداری ها ودهیاری ها 
می باشد، پسماندهای صنعتی و خطرناک نیز صرفا باید توسط مدیران تولید کننده  
این پسماندها مدیریت شوند.ودر مورد پسماندهای پزشکی نیز مدیران بیمارستانها 
،مطب ها، کلینیک های پزشکی ودندانپزشکی باید این زباله هارا پس از بی خطر 

سازی ، تحویل مراکز مورد تایید سازمان محیط زیست نمایند.
محمودی درخاتمه گفت: در اصل پنجاهم قانون اساسی وظیفه حفاظت محیط 
زیست یک وظیفه همگانی و عمومی  تعریف شده و یکایک ما درقبال حفظ محیط 
زیست مسوول هستیم و امیدواریم همه به این نتیجه برسیم که در قبال نسل آینده 

هم مسئولیم و هم باید امانتداران شایسته ای برای مردم باشیم باشیم.

توقیف خودروهای حامل پسماندهای صنعتی در ساوجبالغ

خدمتی دیگر از نفت و گاز مسجدسلیمان برای 
تحقق یک خواسته ی دیرینه

آغاز عملیات احداث پلهای جاده 
ورودی شهر مسجدسلیمان

عملیات  – رحمان محمدی:  اهواز 
احداث ۲ دستگاه پل بزرگ بتنی جهت 
جاده  بخشی  ایمن  و  تعریض  انجام 
ورودی شهر مسجدسلیمان آغاز شد . 

این آیین با حضور علی عسگر ظاهری 
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
اسالمی – علی اسکندری دادستان عمومی و انقالب – قباد ناصری مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان – رسول کریمی نژاد رییس اداره 
راه و شهرسازی – میرنام جانشین سپاه ناحیه مسجدسلیمان و جمعی دیگر از 
مسئولین شهری برگزار شد .  نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای 
اسالمی طی سخنانی در این مراسم از نقش و عاملیت صنعت نفت در عمران 
و توسعه شهر مسجدسلیمان تقدیر و تشکر کرد و گفت : طی ۳ سال گذشته 
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان به جهت خدمت به مردم پروژه های مختلفی 
را تعریف و به مرحله ی اجرا در آورده است .  وی با اشاره به عالقمندی وزیر 
نفت به مسجدسلیمان گفت : با حمایت و عنایت ایشان اعتبارات مناسبی جهت 

اجرای پروژه های مختلف در این منطقه تخصیص یافته است . 
وی با اشاره به برخی از این پروژه ها گفت : طرح آسفالت محالت و مناطق شهر 
مسجدسلیمان – تکمیل منازل طرح 14۰۰ واحدی شهرک ولیعصر )عج( که از 
پیشرفت باالی ۵۰ درصد برخوردارند و تعیین و تکلیف جابجایی منازل واقع در 
مناطق آلوده به نشت نفت و گاز با اعتبار 1۲۵میلیارد تومان از جمله این پروژه 

ها می باشند که بزودی عملیات اجرایی آنها آغاز می شود .  
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد : در بخش ورزش – 
توسعه اماکن ورزشی – پشتیبانی از تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان و انجام 
پروژه بازسازی و مرمت  استادیوم شهید بهنام محمدی جهت کسب نظر 
فدراسیون فوتبال و حفظ و استمرار میزبانی از بازی های خانگی این تیم بمنظور 
حضور پرشور جوانان و نوجوانان ورزش دوست این شهر در استادیوم خودشان 
– تعمیر و مرمت مدارس  و سایر عرصه ها این شرکت بخوبی توانسته در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی خدمات شایان توجهی را به شهروندان ارائه نماید . 
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز طی سخنانی 
اظهار داشت : ایمن سازی جاده ورودی شهر مسجدسلیمان یکی از دغدغه 
های دیرینه هیأت مدیره این شرکت و یک خواسته ی عمومی می باشد که 
امروز با همت همکارانم در مدیریت مهندسی و ساختمان و همکاری اداره راه 

و شهرسازی عملیات احداث ۲ دستگاه پل بزرگ بتنی آن آغاز می شود . 

بهبود مدیریت توزیع و كیفیت آب 
در شهر رازقان استان مركزي 

اراک – تهمینه دباغچی: درراستاي بهسازي و نوسازي شبكه آبرساني 
وهمچنين مديريت درست توزيع آب در شهر رازقان ، امورآب وفاضالب 
شهرستان زرنديه اقدام به تعويض ۲دستگاه شير فلكه شبكه توزيع آب با 
اقطار1۵۰و ۲۰۰ميليمتردر اين شهر نمود. به گزارش روابط عمومي شركت 
آب وفاضالب استان مركزي مهندس بابك غفاري مديرامورآب و فاضالب 
شهرستان زرنديه با اعالم خبر فوق اظهار داشت : با  خارج نمودن شيرهاي 
معيوب شبكه  ازمدار بهره برداري و تعويض آنها با شيرهاي جديد ، توزيع 
آب و فشارشبكه  به نحو مطلوب تري مديريت  و هنگام حوادث احتمالي 
اقدامات الزم با سرعت و در شرايط بهتري انجام مي شود. وي از شستشوي 
بيش از 1۵۰۰ متر شبكه توزيع آب شهر رازقان در راستاي بهبود كيفيت 
و افزايش ضريب بهداشت آب شرب شهر رازقان ياد نمود و تصريح عمليات 
فوق با هزينه اي بالغ بر 1۲۰ ميليون ريال و در حداقل زمان ممكن انجام 

شده است.

اجرای عملیات جدولگذاری به طول 
12820 متر در سطح معابر شهر قدس

شهرقدس - فریبا میرزایی پندار:  
از  قدس،  شهردار  مختاری  مسعود 
طول  به  جدولگذاری  عملیات  اجرای 
شهر  معابر  سطح  در  متر   1۲8۲۰
جامع  طرح  اجرای  راستای  در  قدس 
ساماندهی معابر شهر قدس در ۶ ماه 
نخست سال جاری خبر داد.  مسعود 

مختاری شهردار قدس، از اجرای عملیات جدولگذاری به طول 1۲8۲۰ متر 
در سطح معابر شهر قدس در راستای اجرای طرح جامع ساماندهی معابر شهر 
قدس در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد. مسعود مختاری اظهار داشت: در ۶ 
ماه نخست سال جاری و در راستای اجرای طرح جامع ساماندهی معابر اصلی 
و فرعی شهر قدس، به طول 1۲8۲۰ متر عملیات جدولگذاری اجرایی شده 
است. شهردار قدس با اشاره به اینکه این اقدامات با اعتبار ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال اجرایی گردیده است، تصریح کرد: از جمله معابری که پروژه های 
جدولگذاری طی ۶ ماه نخست سال جاری در آن اجرایی شده می توان به 
عملیات جدولگذاری در خیابان شهدای اصناف به طول 1۵۰ متر، جدولگذاری 
توانا دوم به طول 9۰۰ متر، جدولگذاری خیابان فرهنگ به متراژ 1۰۰۰ متر، 
اجرای جدول در خیابان استقالل، خیابان نسترن و کوچه مریم جمعا به متراژ 
۲۶۰ متر طول، کوچه شهید مطهری به طول ۳9۶ متر و کوچه شهید پودینه به 
متراژ 14۲ متر طول واقع در خیابان امامزاده اشاره کرد. وی ادامه داد: همچنین 
اجرای عملیات جدولگذاری در خیابان نیروی هوایی به متراژ 1۳7 متر طول، 
اجرای جدول در کوچه حافظ به متراژ 81 متر طول، جدولگذاری در خیابان 
شهید حبیبی کوچه سرو به طول ۳۳1 متر، اجرای جدول در خیابان سی متری 
شهدا کوچه محمدیها به متراژ 1۲۲ متر طول، اجرای جدول در کوچه دلفان واقع 
در خیابان امامزاده به متراژ 418 متر طول، اجرای جدول در خیابان عمارت و 
کوچه ارغوان یکم جمعا به متراژ 89 متر طول و اجرای جدول در خیابان امامزاده 

به متراژ ۶۰9 متر طول از جمله این اقدامات بوده است. 

معرفي طرحهاي آبزي پروري به 
بانكهاي عامل از محل اعتبارات 

تبصره 18 سامانه سیتا ) وزارت جهاد 
كشاورزي ( در شهرستان رودسر 

رشت - علی حیدری: به گزارش روابط عمو می شیالت گیالن،  با هدايت 
متقاضيان و شناسايي ظرفيتهاي آبزي پروري در اداره شيالت شهرستانهاي 
رودسر و املش ، تعداد ۵ طرح بزرگ صنعتي ، توسط متقاضيان سرمايه 
گذاري ، داراي پروانه تاسيس  شامل  سه طرح پرورش ماهيان سردابي با 
مجموع ظرفيت توليد ساليانه ۲۲۰ تن قزل اال و يك واحد تكثير و پرورش 
زا لوي طبي با ظرفيت ۵۰ هزار قطعه و يك واحد تكثير حدواسط سردابي با 
ظرفيت توليد ۶۰۰ هزارقطعه و مجموع رقم سرمايه گذاري 77۳۵۰ ميليون 
ريال طي درخواست تسهيالت در سامانه يكپارچه تسهيالت بانكي وزارت 
جهاد كشاورزي ) سيتا ( و سپري كردن مراحل اداري و هماهنگيهاي الزم 
در شيالت استان به كارگروه استاني ارسال گرديده كه هم اكنون مصوب 
شده و به بانكهاي عامل معرفي شده اند . سود بانكي لحاظ شده براي اين 
طرحها بطور متوسط 9 درصد اعالم شده كه بر اساس پيشرفت فيزيكي 
اجراي طرحها و تاييد ادارات ناظر به مجريان پرداخت مي شود .  الزم به 
ذكر است بالغ بر ۲۰ طرح خردآبزي پروري ماهيان سردابي و گرمابي  نيز 
با مجموع اعتبار موردنياز ۶9۰۰ ميليون ريال جهت تامين اعتبار الزم در 
دستور كار و پيگيري اداره شيالت شهرستانهاي رودسر و املش قرار داشته 
كه پس از انجام هماهنگيهاي استاني متقاضيان فعاليت در اين بخش نيز به 

بانكهاي عامل معرفي خواهند شد .


