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ایــــران زمین
نگاه
اصطالحات هواشناسي با واژگان بومي
سيستان و بلوچستان

سراوان -محمد فرتوت عنايت

كش��اورزان قوم بلوچ در جنوب
سيس��تان و بلوچس��تان بهواسطه
تأثيرس��امانههاي آب و ه��واي
مديتران��هاي نظي��ر «مونس��ون»
هن��د در فصلهاي مختلف س��ال،
از گذش��تههاي دور تاكن��ون ب��ا
اصطالحات هواشناسي كه با تحقيق
و پژوهشهاي دانشمندان امروزي به دست آمده ،آشنايي ديرينهاي دارند.
درسيستان و بلوچستان اقوام متعددي با زبان و گويشهاي متفاوت زندگي
ميكنند و  2قوم بلوچ و سيستاني با زبان و گويشهاي مختلف در سراسر اين
استان جاي گرفتهاند .وسعت  181هزار كيلومتر مربعي اين استان موجب شده
تا هر يك از اين اقوام در فاصلههاي يك هزار كيلومتري نسبت به هم سكونت
يافته و داراي زبان ،گويش و آداب متفاوتي باشند .قوم بلوچ كه بيشتر ساكنان
سيستان و بلوچستان را تشكيل ميدهند نيز داراي گويشهاي مختلفي از زبان
بلوچي هستند كه به طور كلي به  2گويش «مكران» و «سرحد» دستهبندي
ميش��وند ،اما ميان اين  2گويش نوعي گويش بلوچي بين مردم س��راوان رايج
اس��ت كه با هم تف��اوت دارد .زبان و گويش رايج مردم س��راوان عالوه بر نقش
ارتباطي كه برعهده دارند ،داراي اصطالحات مختلف علمي ،فرهنگي و اجتماعي
است كه همچنان بين افراد قديمي مورد استفاده قرار ميگيرد .اين اصطالحات
با افزايش وحساسيت مسائلي كه به زندگي و شغل انسانهاي اين منطقه وابسته
بوده ،دامنه گس��ترده تري پيدا كرده و با تكام��ل علوم مختلف ،ميزان دقت و
كاربردهاي آن اثبات شده است .اصطالحات هواشناسي از جمله اصطالحات رايج
بومي در شهرستان سراوان است كه با توجه به اهميت آن در پيشه اصلي مردم
سراوان يعني كشاورزي ،دامداري و باغباني استفاده فراواني داشته است.
«محمد نعيم مالزهي» كارشناس هواشناسي در اين باره به «ايران» گفت :از
گذشته تاكنون سراوان به لحاظ جغرافيايي و آب و هوايي تحت تأثير جريانات
دائمي «مونسون» هند در تابستانها قرار دارد ،اين جريانات گسترده از استانهاي
شرقي و جنوب شرقي هند با شدت بيشتر شروع شده و پس از عبور از نواحي
مختلف پاكستان به نواحي جنوب شرقي ايران ميرسد و در نهايت به ايستگاه
آخر خود در شهرستان سراوان ختم ميشود .در مجموع پديده باد از پارامترهاي
جوي اس��ت كه مردم س��راوان در مورد حاالت مختلف آن اصطالحات زيادي
دارند ،اما به گفته مالزهي ،پديدههاي ريزش��ي نيز در اين منطقه داراي تعابير
و اصطالحات محلي است .مردم سراوان به پديده باران «حور» و پديده تگرگ
«تُُلون َگر» ميگويند .حتي باران ماليم نيز اصطالحي خاص با عنوان «نمگوار»
دارد .در زبان محلي پديده رعد و برق نيز واژههاي ديگري دارد« ،اِستون» همان
رعد و « َگروك» برق خوانده ميش��ود .در اين منطقه ،ابر هم واژه محلي به نام
مبد» دارد .اين كارشناس با بيان اينكه خشكسالي ،پايين رفتن طبيعي آب
َ
«ج َ
چاهها در تابستانها و خسارتهاي وارده ناشي از باران به كشاورزان نيز بين اين
مردم اصطالحات خاصي دارد ،بيان كرد« :جوهان يوسين» اصطالحي است كه
كشاورزان خس��ارت ديده از بارانها خوب بهياد دارند« .زال» يا همان فروكش
كردن آب سفرههاي زيرزميني هم در واژگان زبان بوميان سراوان بهكار ميرود.
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توليد انرژي بادي
و خورشيدي در منطقه
آزاد چابهار

darsinews@yahoo.com

براي نخستين بار يك شركت ايراني با مشاركت يك شركت آلماني در زمين ه توليد
انرژي بادي و خورشيدي در منطقه آزاد تجاري  -صنعتي چابهار تفاهمنامه همكاري
امضا كردند .به گزارش ايسنا«مهران حيدري» مديرعامل این شركت ايراني در منطقه
آزاد چابه��ار ب��ا اعالم اين خبر گف��ت :انرژي خدادادي باد و خورش��يد در اين منطقه
بهعنوان يك��ي از ظرفيتهاي توليد انرژي به صورت صنعتي و كاربردي ميتواند نرخ

توليد انرژي را نسبت به ساير عاملهاي توليد انرژي كاهش دهد .از همین رو بهمنظور
توليد و انتقال تكنولوژي توربينهاي بادي بدون گيربكس3مگاواتي با ش��ركت آلماني
تفاهمنامه همكاري امضا كردهايم .كارخان ه توليد و مونتاژ قطعات نيروگاه توليد انرژي
بادي و خورشيدي در زميني به وسعت 4هزار مترمربع در فازهفتم صنعتي منطقه آزاد
تجاري  -صنعتي ساخته خواهد شد.

استاندار از تالش برای بینالمللی شدن این جشنواره خبر داد

آغاز جشنواره « اقوام ایران زمین» در گلستان

گرگان -معصومه كريميان گلستان ،براي نهمين بار ميزبان جشنواره «اقوام ايران
زمين» با حضور نمايندگاني ازقوميتهاي مختلف  28استان است .اين جشنواره كه در
آخرين روزهاي تعطيالت تابستان  94در حال برگزاري است به طور رسمي با حضور سفرا
و ميهماناني از  6كشور پاكستان ،هند ،افغانستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان و ازبكستان
در گرگان آغاز شد .در اين جشنواره  20گروه موسيقي آييني از اقوام مختلف برنامه دارند
و  3مراسم سنتي ازدواج تركمن ،كتولي و سيستاني نيز به نمايش گذاشته ميشود.
«حس�ن صادقلو» استاندار گلس�تان در مراسم رس�مي افتتاح اين جشنواره اظهار
داشت :رئيس جمهوري بارها تأكيد كردند ،اقوام منزلت دارند ،منزلت آنان را حفظ كنيد.
منزلت مداري اقوام ادبيات دولت است و ما در استان به آن توجه داريم .قانون اساسي
ني�ز آزادي و منزل�ت اقوام را به صراحت بيان ميكند .امروز اقوام در گويش و زبان خود
آزاد هستند و در سياست سهم دارند .انتخاب سفير اهل سنت براي كشور ويتنام نمونه
صنايع دستي ،هويت اقوام است
در اين جشنواره  169غرفه از صنايع دستي استانهاي مختلف نيز براي بازديد مردم برپا شده كه
در حفظ هويت اقوام و اشتغالزايي مؤثر است.
«بهمن نامورمطلق» معاون صنايعدستي سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايعدس��تي و گردشگري كشور
در اين مراس��م گفت :اگر هويت اقوام را حفظ كنيم
صنايع دستي در سبك زندگي و الگوي مصرف قرار
ميگيرد.
نامور مطلق افزود :در آستانه «پساتحريم» نگران
از تهاج��م فرهنگ��ي غرب هس��تيم و بازگش��ت به
ارزشهای قومي ،ملي و مذهبي ميتواند از مرزهاي
فرهنگي حفاظت كند .امروز مرزها نه سياسي بلكه
فرهنگي اس��ت و به اقوام را براي حراس��ت و امنيت
فرهنگي نياز داريم.
وي تأكي��د ك��رد :در دنيا كش��ورما متنوعترين
صنايع دس��تي را دارد و حتي بيشتر از چين و هند
صنايع دس��تي در ايران ثبت ش��ده است .براساس
اعالم س��ازمان ملل  450نوع صنعت دستي در دنيا
داري��م كه در ايران  359نوع وجود دارد و همه اينها
به خاطر تنوع قومي در ايران اس��ت .اين س��رمايه را
بايد هم براي گردش��گري و هم براي حفظ فرهنگ
و تجارت صيانت كرد ،اما اين بخش مش��كالتي دارد و صنايع دس��تي اكنون بيش از اندازه تزئيني و
غيركاربردي شده و بايد دانش بنيان گردد.

بارز منزلت مداري دولت يازدهم اس�ت كه دولت در عمل آن را ثابت كرده اس�ت .دولت
منزل�ت اقوام را در راس�تاي همگرايي اقوام ميداند و اي�ن با احترام به حقوق يكديگر
ميسر ميشود.
صادقلو اق�وام را ثروت بزرگي در زمينههاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و
سياس�ي برشمرد كه ميراث زيادي دارند .آنان در گويش خود غني هستند ،دانش بومي
دارند ،راه تبديل كاال به ثروت را تعليم ميدهند و در شرايط دشوار تاريخي راه حلهاي
فراواني داش�تهاند .وي اظهار اميدواري كرد :جشنواره اقوام ايران زمين نتايج ملموس
و پربركتي داش�ته باش�د و نمادي در عرضه بينالمللي براي گلس�تان شود .استانداري
گلستان پيشنهاد كرده سال بعد اين جشنواره ،بهصورت بينالمللي برگزار شود :امسال
اين مسأله ميسر نشد ،اما در سالهاي بعد اميدواريم شاهد حضور اقوامي از كشورهاي
آسياي ميانه نيز در اين جشنواره باشيم.
اقوام ايراني الهام بخش اقوام منطقه
«نصير احمد نور» سفير افغانستان نيز در اين مراسم گفت :جامعه بشري با تعدد اقوام و نژادها زيبا
ميش��ود .از اينرو تعدد اقوام زيبايي ،ضرورت ،مصلحت و سنت خداوند است كه منجر به شناسايي
قوميتها از يكديگر ميشود و براي كشورهايي كه از
تعدد اقوام برخوردار هستند نعمت و قدرت به شمار
ميآيد .اقوامي كه در اين جشنواره ديدم نمونه اقوام
ساير كشورهاي منطقه و بخصوص افغانستان است.
ما ملتي هم ريشه هستيم كه در طول تاريخ هر يك
در امتداد يكديگر و مكمل هم بودهايم .ايران زمين در
گستره تمدنياش الهامبخش ساير اقوام منطقه بوده
و نقش راهنما براي اقوام داشته است از اينرو تجليل
از اقوام ايراني مثل نكوداشت همه اقوام منطقه است.
اق��وام منطقه تاريخ و فرهنگ مش��ترك دارند و اين
اش��تراكات بستر مناسبي را براي همياري منطقهاي
فراهم ساخته است.
«منيژه رحيمي»دبير س��فارت تاجيكس��تان هم
از حض��ور نمايندگاني از اقوام تاجيك در جش��نواره
سالهاي بعدي استقبال كرد و همچنين گفت :ايران
در معرفي اقوام خود خوب عمل كرده است.
جشنواره اقوام ايران زمين با برپايي  20سياه چادر
و خانه روستايي 169 ،غرفه صنايع دستي و  15غرفه
خريد سوغات تا  27شهريورماه از ساعت  16تا  22ادامه دارد .امسال برگزاري جشنواره به تعطيالت
تابستاني موكول شد تا مسافران نيز ازآن ديدن كنند.

مرمت 100خانه قديمي در يزد

عمليات مرمت و ساماندهي  100خانه قديمي در بافت تاريخي يزد که در
س��ال گذشته با مشارکت  50درصدي دولت و بخش خصوصي آغاز شده بود
در حال انجام و رو به پايان اس��ت .به گزارش صداوسيما «محسن ذاکري نيا»
سرپرس��ت معاونت ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي استان يزد موارد
مرمتي اين خانههاي تاريخي را زيربندي و اس��تحکام بخش��ي پايهها ،اجراي
پوشش سقف ،سبکسازي و آجرفرش پشت بام ،اجراينماي جدارههاي داخلي
و بيروني ،کفس��ازي فضاهاي داخلي و حياط و ازاره چيني پاي ديوارها اعالم
کرد وگفت :براي مرمت اين  100بنا  20ميليارد ريال هزينه شده است.

توسعه جنگلهاي زاگرس مرکزي با همکاري  4استان

طرح حفاظت و توس��عه پايدار کوهس��تان زاگرس مرکزي در مس��احتي
ب��ه وس��عت  3ميليون و  100ه��زار هکتار و با همکاري اس��تانهاي اصفهان،
چهارمحال و بختياري ،فارس و کهگيلويه و بويراحمد برگزار ميشود.
«علي ارواحي» معاون طرح حفاظت از تنوع زيستي زاگرس اظهار داشت:
طراحي و تدوين برنامه حفاظت و توس��عه پايدار کوهس��تان زاگرس مرکزي،
با هدف تلفيق حفاظت از تنوع زيس��تي و توس��عه در حال تهيه اس��ت .اين
طرح پوش��ش وسيعي از جنگلهاي شهرستان بويراحمد و شهرستان دنا (در
محدوده منطقه پات��اوه) را در برميگيرد و در  420هزار هکتار از جنگلهاي
اين مناطق استان کهگيلويه و بويراحمد اجرا ميشود.

جنگلها و مراتع پلدختر طعمه حريق شد

جنگله��ا و مراتع کوههاي «گردکانه»منطقه ميانک��وه غربي و «بابابهرام»
دهستان «مالوي» شهرستان پلدختردر لرستان روز سهشنبه دچار آتش سوزي
توگو با
شد« .قدرت اهلل ترابي نژاد» فرماندار شهرستان پلدختر لرستان درگف 
ايرنا با بيان اينکه علت وقوع اين آتش سوزي هنوز مشخص نشده ،افزود :سخت
گذر بودن منطقه و وزش باد و نبود امکانات اطفاي حريق کار خاموش کردن
آتش را در اين  2منطقه با مشکل مواجه ساخته است .ترابينژاد،وسعت منطقه
حريق را نامعلوم دانست و گفت :هنوز از ميزان دقيق خسارت وارد شده آتش
سوزي اين  2منطقه اطالعي در دست نيست که پس از مهار کامل آتشسوزي
وسعت منطقه آتش گرفته مشخص و اعالم ميشود.

 68درصد پذیرفته شدگان امسال دانشگاه
هرمزگان زن هستند

امس��ال یک هزارو  854دانش��جوی جدید در دانش��گاه هرمزگان پذیرفته
شده اند که  68درصد از این تعداد زن و  32درصد مرد هستند .به گزارش ایرنا،
«عباس مرادی» ،دبیر ستاد استقبال و آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه
هرمزگان گفت 70 :درصد از پذیرفته شدگان امسال در مقطع کارشناسی و بقیه
در مقاطع کارشناس��ی ارشد و دکترا تحصیل خواهند کرد .مرادی خاطرنشان
کرد :با ورود این دانشجویان در سال تحصیلی جدید 7 ،هزار و  300دانشجو در
 98رشته دانشگاه هرمزگان مشغول به تحصیل می شوند.
وی ادامه داد  :از این ش��مار  35رشته در مقطع کارشناسی  40 ،رشته در
مقطع کارشناسی ارشد و  ۲۳رشته در مقطع دکتری است.

تلفن گروه ایرانزمین88761197 :
www.iran-newspaper.com

ایران و مردم

صدور مجوز تخريب
 ۱۲باغشهر در زنجان

مجوز تخريب  ۱۲باغش��هر در
اس��تان زنجان از س��وي دس��تگاه
قضايي صادر شد.
ب��ه گ��زارش مهر«حس��ين
جعف��ري» رئيس س��ازمان جهاد
کش��اورزي اس��تان زنجان اظهار
داشت :تخريب باغشهرها در استان
آغاز شده و سازمان جهاد کشاورزي
در اين امر جدي است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي
اس��تان زنجان با بيان اينکه استان
زنجان  ۵۰باغشهر دارد ،تأکيد کرد:
تاکنون 4باغشهر در استان تخريب
ش��ده که همه اي��ن تخريبها با
حض��ور دس��تگاههاي ذيربط در
استان انجام شدهاست.

درمان رايگان بيماران
مناطق روستايي رودبار

تي��م  ۲۰۰نفره پزش��کان عضو
بس��يج جامع��ه پزش��کي گيالن
بيماران بخش «خورگام» رودبار را
رايگان مداوا ميکنند.
«سيد ابراهيم پورعباس» ،رئيس
سازمان بسيج جامعه پزشکي گيالن
اظهار داشت :با استقرار بيمارستان
صحرايي تخصصي ش��هيد «سيد
يونس حس��يني رودباري برهسر»
در بخش خ��ورگام رودبار بهعنوان
هفتمي��ن بيمارس��تان صحراي��ي
گيالن ،بيماران اين بخش در مدت
 8روز تا هفته دفاع مقدس رايگان
معاينه و درمان ميشوند.

سيجان 2ماه
پس از سيل

ورود قطارگردشگران خارجي
به يزد

قطار گردش��گري با  60گردش��گر خارجي
ديروز وارد اس��تان يزد ش��د و مورد اس��تقبال
قرار گرفت« .سيد مصطفي فاطمي» سرپرست
معاونت گردشگري يزد با اشاره به اينکه قطار
لوک��س «عقاب طالي��ي دانوب» دس��تکم 4
مرتبه به يزد سفر داشته ،اظهار داشت :اين قطار
حامل گردشگران با مليتهاي متفاوت است و
پس از بازديد از تبريز مس��تقيما وارد شهر يزد
شد .وي خاطرنشان کرد :تا پايان امسال تقاضا
براي اجراي  4تور گردش��گري ديگر نيز با اين
قطار براي ديدن يزد ثبت شده است.

تكميل زيرساختهاي دشت
اللههاي واژگون

زيرس��اختهاي منطقه نمونه گردش��گري
دش��ت اللهه��اي واژگون شهرس��تان كوهرنگ
در چهارمح��ال وبختياري با يك ميليارد و 400
ميليون ريال هزينه تكميل شد .به گزارش صدا
و سيما«عس��گري» مديركل مي��راث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري
زيرسازي ،آسفالت و تكميل پل ورودي به منطقه،
تأمين آب ش��رب بهصورت حفر چ��اه آب ،خط
انتقال آب از چاه به مخزن ذخيره ،ساخت اتاقك
پمپ��اژ و عمليات گازرس��اني به منطقه از جمله
اقدامهاي انجام شده در اين طرح بيان كرد.

روسها در كوير نيروگاه
ميسازند

با توافق ايران و يك شركت روسي يك واحد
جدي��د  ۵۰۰مگاواتي در ني��روگاه زرند كرمان
بهعنوان نخس��تين نيروگاه زغالس��نگسوز
كشور طراحي و ساخته ميشود.
به گزارش مهر ،همزمان با آغاز مذاكرات ايران
با ش��ركتهاي نيروگاه ساز آلماني و ايتاليايي،
يك ش��ركت روس��ي فعاليته��اي برقي خود
در ايران را آغاز كرد .كارشناس��ان اين شركت
از ني��روگاه زرند به عن��وان يكي از نيروگاههاي
قديمي و نخس��تين نيروگاه زغالسنگس��وز
كشور بازديد كردند.

آزادسازي حريم  5رودخانه
فارس

بس��تر و حريم رودخانههاي «قره آغاج»« ،کر»،
«ششپير»« ،رودش��ير» و «سلطان آباد» در فارس
توس��ط ش��رکت آب منطقهاي اين استان از تصرف
رودخانه خواران آزادس��ازي ش��د .به گ��زارش ايرنا،
«محمدرض��ا خاندش��تي» مدير دفت��ر حفاظت و
مهندسي رودخانهها و سواحل آب منطقهاي فارس
گفت :عالوه بر اين ،رودخانه «قره آغاج» از س��اخت
اعياني و باغها در محدوده منطقه «زنگنه بنرود» به
وسعت  2هزار و  500مترمربع و بستر رودخانه «کر»
و محدوده بستر درياچه سد «درودزن» به وسعت 20
هکتار در بخش «کامفيروز» آزادسازي شده است.

رگبار و وزش باد شديد در  ۲۰استان

سازمان هواشناس��ي از وزش باد شديد محلي در  ۲۰استان و
وقوع گرد و غبار درتهران طي امروز پنجشنبه خبر داد.
«احد وظيفه» مديركل پيشبيني و هش��دار س��ريع سازمان
هواشناس��ي با بيان اين مطل��ب افزود :براس��اس تحليل آخرين
نقش��ههاي پيشيابي هواشناس��ي ،تا آخر هفته بويژه در ساعات
بعدازظهر و اوايل ش��ب بهدلي��ل ناپايداريهاي همرفتي ،رش��د
ابرهاي جوششي ،رگبار موقتي باران ،گاهي رعد و برق و در برخي
نقاط وزش باد ش��ديد محلي در اس��تانهاي واقع درشمال غرب،
دامنههاي زاگرس مركزي و جنوبي ،س��واحل شمالي ،دامنههاي
رشته كوه البرز و مركز كشور پيشبيني ميشود.
مديركل پيشبيني و هش��دار سريع سازمان هواشناسي اظهار
داش��ت :امروز پنجشنبه نيز رگبار موقتي باران ،گاهي رعد و برق
و در برخي نقاط وزش باد شديد محلي در استانهاي آذربايجان
غربي و شرقي ،اردبيل ،كردستان ،زنجان ،قزوين ،مركزي ،همدان،

قم ،دامنههاي البرز در استانهاي تهران ،البرز و سمنان ،خراسان
ش��مالي ،ش��مال خراس��ان رضوي ،گيالن ،مازندران و گلستان و

دامنههاي زاگرس مركزي در ش��مال و شرق لرستان ،اصفهان و
فارس رخ خواهد داد.
دراي��ن م��دت با نف��وذ جريانات ش��مالي ضم��ن كاهش دما
برش��دت بارش در سواحل ش��مالي تا آخرهفته افزوده ميشود،
بنابراين توصيه ميكنيم در مناطق ذكر ش��ده براي جلوگيري از
خسارتهاي احتمالي ،تمهيدات الزم بهعمل آيد.
وي در مورد وضعيت هواي اس��تان تهران گفت :آسمان تهران
امروز پنجش��نبه ،نيمه ابري ،در بعدازظهر ابري ،در پارهاي نقاط
رگبار و رعد و برق و باد و گرد و خاك با بيش��ينه و كمينه دماي
 30و  19درجه خواهد بود.
در همین حال هواشناسی مازندران هم از کاهش 10درجهای
دمای هوای اس��تان تا ش��نبه هفت��ه آینده خب��ر داد .همچنین
درخصوص تغییرات جوی و احتمال سیالب در برخی از استانها
هشدار داده شده است.

با گذش��ت  2ماه از جاري شدن
سيل در منطقه سيجان در استان
الب��رز يك��ي از رودخانهه��اي اين
روستا هنوزاليروبي نشده و بسياري
از مش��كالت اين منطقه همچنان
باقي است.
«معصومه طباطباي��ي» دهيار
سيجان در گفتوگو با ايسنا ضمن
اش��اره به كمبود ادوات اليروبي در
اين روستا خاطرنشان كرد :رودخانه
اول روستا درهمان روزهاي ابتدايي
اليروبي ش��د اما در حال حاضر به
دليل كمبود ماشينآالت مورد نياز
بخصوص كاميون ،اليروبي رودخانه
دوم هنوز صورت نگرفته است.
دهيار سيجان به ديگر مشكالت
اين روس��تا اش��اره ك��رد و افزود:
تعمير دي��واره س��احلي رودخانه،
رفع مش��كالت راههاي دسترسي و
آسفالت روستا هنوز انجام نشده و
بنياد مسكن كمبود بودجه را عامل
اصلي اين تأخير اعالم كرده است.
طباطباي��ي از عم��ل نكردن به
اقدامهاي آبخيزداري در اين منطقه
انتق��اد ك��رد و گفت :هي��چ اقدام
مناسبي براي آبخيزداري در سيجان
انجام نش��ده و مسئوالن زماني كه
احتمال ب��ارش باران وجود دارد به
دادن هشدار اكتفا ميكنند .وي از
پرداخت خسارت اهالي توسط بيمه
خبر داد و اعالم كرد 83 :پرونده در
اين خصوص تش��كيل شده و پس
از برآورد ميزان خس��ارت ،پرداخت
بيمه همه اين پروندهها انجام شده
است .پرداختهاي بيمه از  1 /5تا
سقف  30ميليون تومان انجام شده
است.

گزارش مصور

حراج کشتی چوبی فارس

عکس :میراث فرهنگی فارس

عکس :آزاد -ایرنا

عکس:آزاد  -مهر

ارومیه میزبان جشنواره انگور
س��ومین جش��نواره انگور ارومیه که تا روز شنبه  28شهریورماه در دهکده
س��احلی «چی چست» این ش��هر ادامه دارد ،اقدام به معرفی ظرفیت های
تولید ،فرآوری و صنایع تبدیلی انگور این منطقه کرده است.

مرگ تدریجی بافت تاریخی شهر دزفول
ث گرانبهای خوزس��تان به
بیتوجه��ی به بافت تاریخی دزف��ول که ازمیرا 
ش��مارمیرود ،باعث ش��ده ش��اهد مرگ تدریجی آن و تخریب خانههای
منحصربهفرد این منطقه باشیم.

عکس :آزاد  -تسنیم

یک کشتی تزئینی که از یک
هزار قطعه چوب و سایر مواد در
استان فارس ساخته شده و در
این اثر هنری بیش از  8رشته
صنایع دستی بهکار گرفته شده،
به حراجی بزرگ صنایع دستی
ایران راه یافت.

برگزاری جشنواره حصیر گیالن
در نخستین جشنواره حصیر گیالن كه در منطقه آزاد انزلی برگزار شد ،از
 5اثر تجلیل شد.

