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ایــــران زمین

سال بیست ویکم شماره 5993
سهشنبه  13مرداد 1394

نگاه

افتتاح  20طرح همزمان
با سفر معاون اول
رئيسجمهوريبهگلستان

استاندار آذربایجان شرقی در دیدار سرپرستی «ایران»

رسانهها زبان گوياي مردم باشند

تبري�ز  -س�يدهادي شاطرموس�وي
اطالعرساني خدمات دولت به مردم جزو دغدغههاي
اس��تانداري آذربايجان شرقي اس��ت و انتظار ميرود،
رس��انهها بويژه روزنامه «ايران» بهعنوان پل ارتباطي
م��ردم و مس��ئوالن دراي��ن خص��وص زب��ان گوياي
هموطنانمانباشند.
«اسماعيل جبارزاده» اس��تاندارآذربايجان شرقي
در ديدار سرپرس��تي روزنامه «ايران» دراين اس��تان ،تأكيد كرد :اين روزنامه وظايف
سنگيني در حوزههاي اطالعرساني و همچنين آگاهسازي مردم ازعملكرد دولت و نيز
فرهنگسازي در اغلب حوزهها از جمله در مورد کمبود آب و مدیریت بحران آن دارد.
استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به هجم ه برخي رسانههاي استان ،يادآور شد :با وجود
انتشار مطالب عديده عليه استانداري ،سياست ما تعامل با رسانه هاست و تا به امروز از
هيچ رسانهاي شكايت نكردهايم.
اس��تاندار آذربايجان ش��رقي در تشريح سياستهاي جذب س��رمايهگذاري خود
خاطرنشان كرد :از بدو شروع فعاليت يك سري اقدامهايي در راستاي جذب سرمايهگذار
در بخشهای زيربنايي استان انجام دادهايم كه براي نمونه ميتوان به عقد قرارداد با
يك شركت خارجي براي توليد  3هزار و  600مگاوات برق اشاره كرد .عمليات اجرايي
اتوبان تبريز -بازرگان نيز شروع شده و درصدد هستيم از طريق فاينانس طرح راهآهن
را نيز آغاز كنيم.
اين مقام استانی دولت گفت :عالقهمنديم سرمايهگذارانی در حوزه چرم و كفش
جذب كنيم تا همه چرم س��ازان استان از ظرفيت يك س��رمايهگذار خارجي خوب
يا يك برند معتبر بهرهمند ش��وند .همچنين در تالش��يم آن طيف از سرمايهگذاران
و هولدينگها را كه هماهنگ با صنعت بومي و س��نتي اس��تان باشند ،جذب كنيم.
جبارزاده ادامه داد :آذربايجان شرقي ظرفيت خوبي در حوزه دامداري و كشاورزي دارد،
بنابراين جذب سرمايهگذاراني كه بتوانند شير را از كل استان خريداري و محصوالت
لبني مناسبي ارائه كنند ،جزو اهداف و اولويتهاي ماست .همچنين از سرمايهگذاراني
كه بتوانند با ايجاد صنايع تبديلي ،توليدات كشاورزي موجود ما را از طريق هولدينگ
توسعه دهند ،حمايت خواهيم كرد .نگاه ما به سرمايهگذار خارجي اين است كه بتواند
تكميلكننده حلقه صنايع اس��تان باشد نه سرمايهگذاري كه موجبات حذف صنايع
استان فراهم سازد.
اس��تاندار آذربايجان ش��رقي در مورد اهم اقدامها براي حماي��ت از توليد داخلي،
اظهارداشت :براي تك تك واحدها و كارگاههاي استاني كه با مشكالتی مواجه هستند،
گروههايي به منظور رصد فعاليتها ،مشكالت بدهي بانكي و مديريتي و ...در نظر گرفته
شده است .قدم به قدم در كميسيون كارگري از واحدهاي توليدي حمايت ميكنيم و
ش فراواني براي رفع مشكالت آنان انجام ميشود .كميسيوني در سازمان صنعت،
تال 
معدن و تجارت استان تشكيل شده تا از واحدهاي مشكل دار حمايت كرده و مشكالت
بحراني واحدهاي مذكور را با بحث و بررسي و بهصورت ريشهاي حل كند.
معاونت امور اقتصادي و بينالمللي كه اخيراً در اس��تانداري تشكيل شده ،وظیفه
بررسي مسائل و مش��كالت واحدهاي توليدي و صنعتي استان را دارد كه در همين
راستا تالش ميشود واحدهايي را كه از چند سال پيش متوقف شدهاند به چرخه توليد
و فعاليت بازگردانيم .نمونه اين مورد ،يك واحد توليدي در شهرستان سراب است كه
بعد از سالها دوباره فعاليت خود را شروع كرده است.

شهري زير ارگ«سلطانيه» زنجان

زنجان -مينا افش�اري با وجود اينكه بيش از  600س�ال از انقراض دوره «ايلخاني»
ميگ�ذرد ،اما آثارپايتخت اين امپراتوري در ارگ «س�لطانيه» زنجان هویدا اس�ت .مرحله
نخس�ت مطالعات ژئوفيزيك با روش «مغناطيس سنجي» در اين بناي تاريخي انجام شده و
با مشخص شدن نتايج اين مطالعات ،مرحله دوم كاوشها نيز در آن شروع خواهد شد.
«يحيي رحمتي» مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دس�تي و گردشگري استان زنجان در
توگو با «ايران» به روند اكتش�اف مرحلهاي ش�هر تاريخي س�لطانيه اشاره كرد و گفت:
گف 
زمان�ي كه كاوشهاي ارگ و مناطق تاريخي اين ش�هر تمام ش�ود ،به م�رور اقدام به خريد
خانهها و كاوشهاي باس�تان شناسي در اين مناطق خواهد شد .انجام اين مراحل نيازمند
يك بازه زماني  10ساله است .سرپرست پايگاه جهاني گنبد سلطانيه گفت :اينجا يك بنايي

 ëوجود آثار تاريخي ارزشمند در ارگ و شهر سلطانيه
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردش��گري استان زنجان تصريح كرد :شهر سلطانيه از
«ربز» و
ارزشمندترين شهرهاي دوره اسالمي است كه خصوصيات طراحي يك شهر را از جمله «شال»َ ،
همه مواردي كه در حوزه شهرسازي وجود دارد در
آن رعايت ش��ده و در نتيجه يكي از علتهايي كه
اين ارگ و گنبد را واجد ش��رايط ثبت در فهرست
ميراث جهاني ك��رده ،وجود همين آثار بوده كه با
گمانه زنيها و در برخي نقاط با كاوشهايي كه در
اين منطقه انجام ش��ده ،به دست آمده است .وي
افزود :بالفاصله پس ازاعالم نتيجه مطالعات اوليه
ژئوفيزيك ،درخواست ادامه فصل بعد كاوشها را از
پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور كردهايم
و در صورت صدور مجوز ،مش��كلي از بابت تأمين
اعتب��ار وجود نخواهد داش��ت .كاوشه��اي ما به
صورت فصلي انجام ميشود و تاكنون  17فصل در
ارگ سلطانيه كاوش باستان شناسي انجام شده و
هر فصل شامل مدت زماني ميشود كه مطالعات
شروع شده و پايان مييابد.
 ëشهري در زير شهر سلطانيه خفته است
رحمتي خاطرنشان كرد :هماكنون در زير شهر
كنوني س��لطانيه همچون منطقه جيرفت شهري
وجود دارد .جيرفت هنوز نتوانسته رتبه جهاني را
به دست آورد در حالي كه سلطانيه از چنين ارزش تاريخي برخوردار است كه توانست در عرصه جهاني
مطرح شود .در اصل شهر سلطانيه يك شانس ارزشمند تاريخي است و حتي در بحث جاذبه گردشگري
داراي مجموعهاي از آثار تاريخي از جمله بناي «چلبي اوغلي»« ،قلعه جوق»« ،مال حس��ن كاش��ي» و
نخستين خط تلگرافي كه از تهران كشيده ميشود به اين شهر است.

سفر وزير گردشگري عراق به مشهد

مناسبسازي معابر شهري بروجرد براي معلوالن

به منظور تسهيل در رفت و آمد معلوالن ،عمليات اجرايي مناسبسازي معابر
ش��هري در بروجرد آغاز شد« .منوچهر يوس��في» ،شهردار بروجرد در نخستين
جلسه همانديشي شهرداري با معلوالن و جانبازان توانمند اين شهرستان از آغاز
عمليات مناسبس��ازي معابر در  23نقطه خبر داد و افزود :مناسبس��ازي معابر
با طراحيهاي اوليه و با توجه به پارامترهاي مختلف به منظور اس��تفاده تمامي
معلوالن جسمي حركتي در دست انجام است.

رطوبت  88درصدي در ماهشهر و هنديجان

رطوبت هوا در ماهش��هر و هنديجان در خوزس��تان صبح ديروز دوشنبه به 88
توگو
درصد رسيد« .عليرضا غالمپور» معاون اداره کل هواشناسي خوزستان در گف 
با ايرنا اظهارداشت :ميزان رطوبت در اين زمان در اهواز  83درصد ،اميديه  71درصد،
ش��وش  50درصد و آبادان  33درصد اعالم ش��د .پديده شرجي که از هفته گذشته
خوزستان را فرا گرفته ،پيشبيني ميشود تا آخر هفته نيز ادامه داشته باشد .جنوبي
شدن جريانات سطح زمين باعث بروز اين پديده در خوزستان شده است.

 224مورد بازرسي از قاليبافان در سمنان

 224مورد بازرس��ي از قاليبافان و حرفههاي مرتبط در  4ماه گذشته در استان
سمنان انجام شد« .حميدرضا مداح» معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان با بيان اينكه  8هزار بافنده فعال و  7مجتمع
قاليبافي در استان وجود دارند ،گفت :اين بازرسيها ب ه منظور اطمينان از استمرار
اش��تغال قاليبافان و همچنين جلوگيري از تضييع حقوق مش��موالن واقعي بيمه
مذكور و معافيت حق بيمه سهم كارفرما انجام ميشود.

بازديد گردشگران آلماني از بيت تاريخي امام(ره)

يك گروه از گردشگران كشور آلمان ديروز دوشنبه از بيت تاريخي حضرت امام(ره)
در شهر خمين استان مركزي ديدن كردند .اين گروه  5نفره كه از شهر «وست فالن»
كش��ور آلمان بودند ،بيت تاريخي حضرت امام(ره) و سبك معماري اين بنا را جالب
توصيف كردند .بيت تاريخي حضرت امام(ره) ،منزل موروثي ايشان و خانه برادر آن
حضرت (آيتاهلل پسنديده) مورد بازديد اين گروه گردشگر قرار گرفت.

قتلعام خانوادگي در دزفول

داماد كينهجو در دزفول همسر و پدر و مادر وي را به قتل رساند و گريخت.
احمد قهرماني دادستان دزفول گفت :اين جنايت روز يكشنبه در كوي مدرس
دزفول رخ داده و در آن مرد خشمگين پس از اين اقدام جنونآميز فراري شد
و تحت تعقيب قرار دارد.

«اس��حاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهوري صبح امروز سه شنبه بهمنظور
افتتاح  20طرح عمراني ،خدماتي و اقتصادي به گلستان سفر ميکند .به گزارش ايرنا،
«حس��ن صادقلو» استاندار گلستان با اشاره به برنامههای معاون اول رئيس جمهوري
در سفر به اين استان اظهار داشت :جمعآوري پسماند کاغذي که با  26ميليارد ريال
اعتبار اجرايي ش��ده از جمله طرحهاي آماده بهره برداري اس��ت که بهصورت متمرکز

همزمان با س��فر معاون اول رئيس جمهوري در گرگان افتتاح ميش��ود .همچنين با
حضور جهانگيري کلنگ اجراي دومين موزه روستايي کشور در«ُقرق» از توابع گرگان
نيز به زمين زده ميشود .استاندار ،بازديد از ديوار دفاعي گرگان و جزيره آشوراده را از
ديگر برنامههاي اين سفر بيان کرد و افزود :شرکت در شوراي اداري گلستان با موضوع
مباحث عمراني و مشکالت حوزه آب نيز از ديگر برنامههاي اين سفر است.

پايتخت دوره ايلخاني از دل زمين سر بر ميآورد

گوناگون
«عادل فهد الشرش��اب» وزير گردش��گري و آثارباستاني عراق بههمراه معاون
خود در رأس هيأتي  5نفره ديروز دوشنبه به مشهد مقدس سفر کرد و در ديدار
با مسئوالن اين شهر راههاي افزايش همکاريها را بررسي کرد .به گزارش ايسنا،
وزير گردشگري و آثار باستاني عراق در سفر به مشهد مقدس ضمن زيارت بارگاه
منور امام علي بن موسي الرضا(ع) ،با استاندار خراسان رضوي ديدار و از مجموعه
فرهنگي تاريخي توس هم بازديد کرد و از نزديک با اش��عار و انديشههاي حکيم
ابوالقاسم فردوسي شاعر و حماسه سراي بزرگ ايران زمين نيز آشنا شد.

darsinews@yahoo.com

ممنوعيت واردات برنج
براي  5ماه

براس��اس اعالم وزارت جهاد کش��اورزي از اول
م��رداد تا پايان آذرماه واردات برنج ممنوع اس��ت و
هيچ برنجي وارد کشور نميشود.
«دالور حيدرپور» ،رئيس سازمان جهاد کشاورزي
مازندران با اش��اره به افزايش  10ت��ا  15درصدي
محصول برنج امسال استان ،گفت :با بارندگي اخير
مشکل خشکسالي شاليزارهاي مازندران برطرف شد
و کش��اورزان مشکل خاصي ندارند .وي درخصوص
آغاز برداشت برنج در شاليزارهاي مازندران و خريد
برنج از کش��اورزان ،گفت :محص��ول برنج از قيمت
خوبي برخوردار اس��ت و در صورت افت قيمت اين
محصول تصميماتي گرفته ميش��ود .وي در مورد
تأثير خشکسالي بر محصول برنج امسال مازندران،
گف��ت :با توجه ب��ه اينکه در برخ��ي مناطق دچار
مشکل شده و همچنين حدود  600هکتار مزارع از
بين رفت ،اما اين موضوع تأثيري بر کيفيت محصول
نداشت ه است.

راهاندازي شركت تعاوني
باغداران شهريار
ش�هريار -خبرنگار «ايران» شهرس��تان
ش��هريار با داش��تن  11هزار هكتار باغ و اشتغال
مس��تقيم  3هزار نف��ر باغدار فع��ال ،فاقد تعاوني
باغداري است كه با برنامهريزيهاي صورت گرفته
در آيندهاي نزديك اين تعاوني راهاندازي ميشود.
«حام��د اميرآب��ادي» مدير جهاد كش��اورزي
ش��هريار اعالم كرد :اين شهرستان در طول سال،
 190ه��زار تن محصوالت س��ر درخت��ي و باغي
توليد و عرضه ميكند ك��ه اين ميزان  16درصد
محصوالت باغي استان تهران را به خود اختصاص
ميدهد .باغداران منطقه به منظور داشتن انسجام
و حل مش��كالت خ��ود نيازمند ش��ركت تعاوني
تخصصي هس��تند ك��ه بايد در خص��وص نحوه و
چگونگ��ي توليد ،عرضه ،اخ��ذ مجوزهاي الزم در
خصوص توس��عه ،بهبود و امني��ت باغداري ،اخذ
تسهيالت بانكي و ساير مس��ائل خود را از طريق
اين تعاوني پيگيري كنند.

اس�ت كه در دوره مغول س�اخته شده ،اما بناي مغولي نيس�ت و يك بناي ايراني  -اسالمي
محس�وب ميشود و نمی توان نسبتي دراين بنا از معماري مغولي مشاهده كرد ،اما با توجه
به گس�تردگي دوره ايلخاني ،هر كشوري به اندازه خود درگير اين آثار است و آثاري نيز از
اين دوره دارد .وي گفت :در سلطانيه نياز به چنين مطالعات و اطالعاتي داشتيم كه مرحله
اول مطالعات ژئوفيزيك به روش مغناطيس�ي را در آخرين ماه زمس�تان سال گذشته انجام
داديم .در اين مطالعات توانس�تيم قس�متي از ارگ را شناسايي كنيم .ما به اين موضوع هم
بسنده نكرديم و با توجه به اينكه مسأله احياي يكي از قلعههاي سلجوقي در «گرماب» كه
در حاش�يه غار عظيم «كتله خور» قرار دارد ،در دس�تور كار است ،مطالعات ژئوفيزيكي آن
را نيز آغاز كرديم.

 ëنبود ممنوعيت ساخت و ساز در شهر سلطانيه
رحمتي با بيان اينكه در شهر سلطانيه ممنوعيت ساخت و ساز نداريم ،اظهار داشت :البته در سلطانيه
از بابت ارتفاع محدوديت داريم چون حريم منظر بصري گنبد بايد رعايت ش��ود .در طرح توسعه شهر
سلطانيه ،فضاهايي كه به عنوان كاربري مسكوني
در نظر گرفته شده ،پاسخگوي نياز  10سال ديگر
اين ش��هر است و حتي با فرض رشد جمعيت صد
درص��دي در آن ،فضاهايي كه ب��ه عنوان كاربري
مس��كوني درنظر گرفته شده ،پاسخگوي اين شهر
با استانداردهاي سرانه خواهد بود.
مديركل مي��راث فرهنگي ،صنايع دس��تي و
گردشگري اس��تان زنجان ديگر محدوديت براي
ساخت و ساز در این شهر را نظارت اين اداره كل
بر روند س��اخت هر گونه زير زمين عنوان كرد و
گفت :با توجه به اينكه در زیرزمین اين شهر ،آثار
تاريخي وجود دارد ،بايد نظارت كارشناسان ميراث
فرهنگي هنگام حفر زمين وجود داشته باشد.
رحمتي خاطرنش��ان ك��رد :اداره كل ميراث
فرهنگي از امس��ال اعتب��اري اختصاص داده كه
با بهرهگيري از آن ش��هر را بس��ازد و اين طرح از
نواحي ش��هري كه در قسمت شمالي بدنه گنبد
سلطانيه قرار گرفته ،آغاز ميشود.
به گفته وي بناهاي ش��هري اين ش��هر هيچ
تأثيري از گنبد سلطانيه نگرفته و از اين رو طراحي نما براي اين شهر ،به مشاور واگذار شده است.
بايد نماي شهري نسبتي با هويت شهري داشته باشد و براي آن ،نماي ايراني -اسالمي ايجاد شود.
نكته جالب اينكه هزينه عمده اين نماسازي را ميراث فرهنگي به صورت بالعوض پرداخت ميكند
و در مرحله اول براي امسال  300ميليون تومان اعتبار مصوب شده است.

كاهش  92درصدي قاچاق
سوخت در بندرعباس

قاچ��اق س��وخت در حوزه درياي��يبندرعباس
در  4ماه گذش��ته در مقايس��ه با مدت مشابه سال
قبل كاهش  92درصدي داش��ته است« .سرهنگ
عب��دا ...لش��كري»فرمانده دريابان��ي بندرعباس با
اش��اره به اينكه در اين مدت  98هزار ليتر سوخت
قاچاق كش��ف شده ،اظهار داشت :اجراي طرحهاي
مقابلهاي ،مشاركت مردم و استقرار قرارگاه عملياتي
مب��ارزه با قاچاق در هرم��زگان از جمله مهمترين
داليل كاهش قاچاق سوخت است .لشكري با بيان
اينكه مقابله با هرنوع قاچاق از مهمترين اولويتهاي
درياباني هرمزگان اس��ت ،خاطرنشان كرد :در چند
روز گذش��ته با تالش مأموران درياباني بندرعباس
در دو عمليات ،كاالي قاچاق به ارزش  2/5ميليارد
ريال كشف ش��د .كاالهاي كشف شده شامل انواع
الستيك ،لوازم آشپزخانه ،مشروبات الكلي و سيگار
خارجي است كه در همين رابطه  13شناور توقيف
و  15قاچاقچي نيز دستگير شدند.

«ماركده» ،روستايي كه
زايندهرود دور آن ميچرخد

«ماركده» روس��تايي تاريخي در شهرس��تان
سامان در چهارمحال و بختياري است كه در پيچ
و خم رودخان��ه زاينده رود قرار گرفته و جانمايي
آن روي زمين به گونهاي اس��ت كه اين رودخانه
دور آن ميچرخد.
زيبايي خيرهكننده اين روستا بهگونهاي است
كه رودخان��ه زايندهرود ازهر طرف روس��تا ديده
ميش��ود و به نظر ميرس��د در محاصره رودخانه
قرار گرفته اس��ت .زاين��ده رود در اين منطقه پر
آبترين قس��مت رودخانه به ش��مار م��يرود به
ط��وري كه خروش و زيبايي و پرآبي آن به وضوح
ديده ميشود .اطراف رودخانه را باغهاي گسترده
و درخت��ان بلند و زيبا فرا گرفته كه زيبايي آن را
چند برابر كرده اس��ت .شغل اصلي مردم روستاي
«ماركده» باغداري اس��ت و محصوالت آنها بادام،
هلو ،گردو ،آلوچه و زردآلو اس��ت كه بيش��تر در
شهرهاي نجف آباد و اصفهان عرضه ميشود.

تعرض به يک تپه عيالمي در رامهرمز
اه�واز -مجتبي گهس�توني درصورت اجراي طرح تعريض
جاده رامهرمز به رامشير از سمت رامهرمز ،خسارت و لطمات جبران
ناپذيري به محوطه باس��تاني «تُل برمي» در رامهرمز که مربوط به
دوران عيالمي است ،وارد ميشود.
«س��عيد محمدپور» رئيس انجمن دوس��تداران ميراث فرهنگي
«تاريانا» خوزستان و مسئول امور حقوقي اداره کل ميراث فرهنگي
اين استان با اشاره به اينکه طرح تعريض جاده رامهرمز به رامشير
با تعرض به محوطه باستاني تُل برمي به اجرا درمي آيد ،گفت :اگر
اين طرح اجرا شود (که اصرار مسئوالن رامهرمز به اجراي آن است)
خسارات جبران ناپذيري به اين محوطه که مربوط به دوران عيالمي
است ،وارد ميکند.
محمدپور افزود :اين محوطه باس��تاني ثبت ملي شده و همه در
مورد باستاني بودن آن اطالعات کافي دارند .اين محوطه چالشهاي
مختلفي دارد و يکي از آنها اين اس��ت که با آغاز جنگ تحميلي به
مکاني براي اسکان موقت جنگ زدهها تبديل شده و با گذشت ۳۰
س��ال از جنگ هنوز س��اختمان هايي که براي اقامت موقت بودند،
وجود داش��ته و مردم جا به جا نش��دهاند و حال مسئوالن مربوطه
قصد دارن��د در اين ميان جاده نيز بس��ازند .در اين محوطه کاوش
صورت گرفته و تعيين حريم هم شده؛ بنابراين کسي اجازه تعرض

خوزستان به هيچ وجه تمايلي به جلوگيري از اجراي طرحهايي که
به توسعه استان منجر ميشود ندارد ،اما رعايت ضوابط قانوني براي
حفظ آثار تاريخي را خواستارند.
پيش از اين «مراد مهري» معاون س��اخت و توسعه راههاي راه و
شهرسازي خوزستان هم خاطرنشان کرد :در اين قسمت ميخواهيم
بان��د دوم را در کنار جاده قديمي خودمان تعريض کنيم که ميراث
فرهنگي اعالم کرد با اين کار از محوطه باس��تاني «تُل برمي» عبور
ميکند و حفاري در اين محوطه ممنوع اس��ت .بنابراين شهرداری
اق��دام به انجام اين ط��رح بدون عمليات خاکب��رداري کرده يعني
خاکريزي را به جاي حفاري انجام داده است.
مهمترين اس��تقرار جمعيتي در ش��رق خوزستان در هزاره سوم
پيش از ميالد در تل برمي شکل گرفته و دادههاي باستان شناسي از
وجود يک شهر مهم در نيمه دوم هزاره سوم پيش از ميالد در « تُل
برمي» حکايت ميکند .کاوشهاي باستان شناسي در « تُل برمي»
ميتوان��د اطالعات منحصر بهفردي در خصوص معماري مذهبي و
شهري سرزمين ايران در (هزاره سوم پيش از ميالد) ارائه دهند .در
دوره عي�لام ميانه (هزاره دوم پيش از ميالد) بخش اعظم جمعيت
دشت رامهرمز در شهر مرکزي که امروزه بقاياي آن به « تُل برمي»
معروف است ،زندگي ميکردند.

گزارش مصور

عكس:آزاد -فارس

عکس :آزاد  -ایرنا

عکس :آزاد

نمایش مدالهاي «تختی» در موزه آستان رضوي
در گنجينة مدال موزه مرکزي آستان قدس رضوي ،حدود  180نشان قهرماني
از قهرمانان ورزشي و نخبگان علمي کشور به نمايش درآمده که بخشی از آن
شامل مدال های قهرمانی جهان پهلوان «غالمرضا تختی» است.

ایران و مردم
مصرف برق در مازندران و
گلستان بار ديگر رکورد زد
امس��ال براي دومين بار رکورد
مصرف برق در مازندران و گلستان
با افزايش  71مگاواتي نسبت به اوج
مصرف سال گذشته شکسته شد.
شرکت برق منطقهاي مازندران
که گلستان را نيز زير پوشش دارد،
از ثب��ت رک��ورد مص��رف  3هزار و
 455مگاواتي برق در اين  2استان
در روز شنبه  10مرداد ماه خبر
داد .اين ميزان مصرف  71مگاوات
بيشتر از اوج مصرف سال گذشته و
 62مگاوات افزون بر نخستين اوج
مصرف ثبت شده امسال است .سال
گذشته بيشترين ميزان مصرف برق
در مازندران و گلستان 29مرداد با3
هزار و  384واحد ثبت ش��ده بود.
نخستين رکورد مصرف برق اين 2
استان نيز20تيرماه با  3هزار و 393
مگاوات ثبت شده است.

زورخانه قديمي در زنجان
قهوه خانه شد

يکي از زورخانههاي قديمي استان
زنجان به قهوهخانه تبديل شد.
«زين العابدين فتح اللهي» رئيس
هيأت پهلوان��ي و ورزش زورخانهاي
توگ��و با مهر
اس��تان زنجان در گف 
اظهارداش��ت :متأس��فانه يک��ي از
زورخانههاي قديمي استان در کوچه
باش��گاه ش��هر زنجان ب��ه قهوهخانه
تبديل ش��ده که ت�لاش داریم اين
زورخانهها بهشکل قبل احيا شود.
وي با اش��اره به اينکه اين ورزش
نسبت به گذش��ته ک م رنگتر شده
است ،بيان کرد :بهدليل کمرنگ شدن
اين رشته باس��تاني ،تالش کردهايم
تعداد باش��گاهها را افزايش دهيم که
2باشگاه در زنجان 4 ،باشگاه در ابهر،
يک باشگاه در سلطانيه و يک باشگاه
در قيدار داير است که هرکدام از آنها
باالي  ۱۰۰نفر شرکتکننده دارد که
رده سنيش��ان از 5تا ميانسال است.
ب��راي توس��عه اين ورزش باس��تاني
ني��از به کمک خيرين و بودجههاي
دولتي داريم تا بتوانيم اين ورزش را
در روستاها نيز گسترش دهيم.

کشف بقاياي يک روستاي
 ۵۵۰۰ساله در کرمانشاه
بقاياي يک روستاي  5هزار و
 ۵۰۰س��اله در محوطه طاقبستان
کرمانشاه کشف شد.
«س��جاد عل��ي بيگ��ي» عضو
گروه کاوش محوطه طاقبس��تان
اظهار داشت :در کاوشهاي جديد
محوطه گورستان پارتي طاقبستان
کرمانش��اه ،چن��د ظرف س��فالي،
تکه هايي از اشياي زينتي ،بقاياي
تدفين و ابزارهاي سنگي مربوط به
دوره گودين ،کشف شد.
قدمت اين اشيا به  3هزار و ۵۰۰
سال قبل از ميالد بازميگردد .اين
کاوشه��ا در ادام��ه کاوش هايي
است که براي پرونده ثبت جهاني
طاق بس��تان ص��ورت ميگيرد تا
م��دارک کامل تري را به يونس��کو
ارسال کنيم.
وي ب��ا بيان اينکه اين کاوشها
از  ۱۲خرداد ماه آغاز ش��د ،گفت:
بن��ده همراه فره��اد فتاحي ،ناصر
اميني خ��واه ،يزدان س��عيدپور و
خانم ش��کوه خس��روي که همگي
از استان کرمانشاه هستند اعضاي
گروه کاوش را تشکيل ميدهيم.

عکس :مرتضی امینالرعایایی

خوابی که پدر را بعد از  29سال به پسر رساند
پدرش��هید غواص «حسینعلی بالویی» می گوید :پس از پایان عملیات کربالی
 4در س��ال  ،65پیکر شهید «یحیی آش��کاران» به وطن بازگشت و در بهشهر
خاکس��پاری ش��د ،همان زمان خواب دیدم که «حسینعلی» نیز شهید شده و
روزی برمیگردد ،برای همین هم کنار قبر شهید «آشکاران» را برای پسرم خالی
گذاشتم تا روزی که بازگردد!  29سال جای او کنار همرزمش خالی مانده بود.

به آن را ندارد .اداره کل ميراث فرهنگي خوزستان به اداره کل راه و
شهرس��ازي استان و فرمانداري رامهرمز اعالم کرده که نبايد به اين
اثر ملي تعرضي صورت گيرد.
همچني��ن انجمن دوس��تداران ميراث فرهنگي واکنش نش��ان
دادهاند که اين تعرض غيرقانوني اس��ت چون تحت حفاظت قوانين
و مق��ررات ناظر بر حفاظ��ت از آثار تاريخي و فرهنگي بوده و داراي
ضوابط عرصه و حريم اس��ت .بيشک دوس��تداران ميراث فرهنگي

جشنواره غذاهای سنتی دانش آموزان عشایر کشور در مشهد
جشنواره غذاهای سنتی دانش آموزان عشایر در حاشیه شانزدهمین اردوی
دانش آموزان عشایر کش��ور دراردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد برگزار شد.
دانش آموزان ش��رکت کننده در این اردو از  21اس��تان عش��ایری شرکت
داشتند و غذاهای سنتی منطقه خود را تهیه کردند.

تلفن گروه ایرانزمین88761197 :
www.iran-newspaper.com

اردوی دانش آموزان دختر مناطق مرزی در نیشابور
اردوی بیش از  700دانش آموز دختر مناطق مرزی کشور در سالن <فضلبن
شاذان» اردوگاه شهید رجایی «باغرود» نیشابور در حال برگزاری است.

