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حضور  31استان در نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر

کوتاه از

سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور از  15تا  18اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران در حال برگزاری است

روابط عمومی معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم کشور

آب و هوا
گــروه ایــران زمیــن  /پیشبینیهــای
هواشناسی نشان میدهد ،موج جدید
بارشــی از امروز(اواخر وقت پنجشنبه)
از شمال غرب وارد کشور میشود.
«فریبــا گــودرزی» کارشــناس
پیشبینــی ســازمان هواشناســی در
توگــو با «ایران» تصریــح کرد :این
گف 
موج اســتانهای شــمال غــرب ،غرب
و مرکــز را در بــر میگیــرد و روز جمعه
در اســتانهای شــرقی و جنوب شرقی

فعال خواهد بــود .به دنبال فعالیت
ایــن مــوج بارشهــا در ارتفاعــات به
شــکل بــرف خواهــد بــود .همچنیــن
طــی امروز(پنجشــنبه) و فــردا
(جمعه) آســمان  12استان همراه با
وزش بــاد خواهــد بود که بــا توجه به
سرعت نسبتاً شدید باد احتمال بروز
گرد وخاک وجود دارد .این اســتانها
شامل تهران ،قم ،آذربایجان غربی،
گلستان ،گیالن ،مازندران ،اصفهان،
کرمانشــاه ،اردبیل ،مرکزی ،خراسان
رضــوی و جنوبــی میشــود .لــذا
هموطنانــی کــه در ایــن روز اقدام به
خانــه تکانــی میکننــد بــه ایــن نکته
توجه داشته باشند.

کاشت نهال به یاد مسافران پرواز آسمان در سیسخت

گروه ایران زمین  65 /نهال به یاد مسافران آسمانی پرواز تهران -
یاسوج در سی سخت کهگیلویه و بویراحمد غرس شد« .عزتاهلل
بهشتی» مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت
بــه خانــواده جانباختگان ســانحه هوایی تهــران  -یاســوج ،گفت:
کاشــت نهال به یــاد این عزیزان به معنای زنده نگه داشــتن یاد و
خاطره آنان در شهر سی سخت است.

بهسازی و آسفالت  140کیلومتر راه روستایی لرستان

ëëمعاون توســعه مناطق روســتایی و عشایری رئیس جمهوری :این نمایشــگاه در محلی به وسعت
50هزار متر مربع و با حضور  430شهرستان از  31استان برگزار میشود

نیمنگاه

ëëعرضه محصــوالت محلی ،صنایع دســتی تولیدی روســتاییان و اجرای مراســم آیینــی در فضای
مطبوع روستایی از جمله برنامههای غرفه خوزستان دراین نمایشگاه است

ëëدر غرفه اصلی آذربایجان شــرقی در مســاحت  314مترمربع برای 21شهرستان غرفههای مستقل
ایجاد شده تا ظرفیتها و توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند

ëëاجرایگروههایآیینی-مذهبیکردستانازفعالیتهایجانبیغرفهکردستاندرایننمایشگاهاست
ëëارائهتوانمندیهایروستاییان
خوزستان
از طرفی« ،عبداهلل حسینی» مدیرکل
امــور روســتایی وشــوراهای اســتانداری
خوزســتان هــم با یــادآوری ایــن نکته که
در دومیــن نمایشــگاه توانمندیهــای
روســتاییان در تهــران ،ایــن اســتان جــزو
 3اســتان برتر شناخته شد که امسال نیز
با همافزایی ومشــارکت بهتر بخشداران
خوزســتان نمایشــگاهی بــا کیفیــت
هرچــه تمامتر برپاســت ،افــزود :عرضه
محصــوالت محلــی ،صنایــع دســتی
تولیــدی روســتاییان و اجــرای مراســم
آیینــی در فضــای مطبــوع روســتایی از
جمله برنامههای غرفه خوزستان دراین
نمایشگاهاست.
حســینی هــدف از برگــزاری ایــن
نمایشــگاه را نشــان دادن اســتعدادهای
انســانی و مکانــی خوزســتان دانســت و
گفت :ارائــه محصوالت و توانمندیهای
روســتاییان ،روســتای نمادین ،اســتفاده
ازچادرهــای عشــایری در ایــل بختیاری،

عبور و مرور و ارتقای ضریب ایمنی از
 24اســفند ماه  96تا  17فروردین ماه
 97محدودیتهــا و ممنوعیتهــای
عبــور و مــرور در جادههــای سراســر
کشــور اجرا خواهد شد .براین اساس
عبور و مــرور انواع موتورســیکلت در
ایــام اجرای طرح نــوروزی در تمامی
آزادراههــا و بزرگراههــا ،جادههــای
کــرج  -چالــوس ،هــراز ،فیروزکــوه و
ســایر جادههایی که ضــرورت ایجاب
کند ،ممنوع است.
در جادههــای برون شــهری هم که در
ایــن ایــام ،ممنوعیــت و محدودیــت
ترافیکــی بــرای انــواع تریلــر و کامیون
اعمــال میشــود ،عبــور ومــرور انــواع

چادرهــای عشــایر عــرب و برگــزاری
مراســم آیینی از جمله برنامههای غرفه
خوزستاندرنمایشگاهبینالمللیتهران
محسوبمیشود.
ëëشناختظرفیتهایمناطقروستایی
بــا ایــن حــال« ،کــوروش مــرادی»
مدیــرکل دفتــر امور روســتایی شــوراها و
دهیاریهای اســتانداری کردستان نیز با
اشــاره به اینکه این استان توانمندیهای
خود را در ۱۳غرفه در حوزههای مختلف
اقتصــادی در این نمایشــگاه در معرض
دیــد بازدیدکننــدگان قــرار داده ،گفــت:
شــناخت ظرفیتهای مناطق روستایی
در تولیــد محصــوالت متنــوع بویــژه در
زمینههای صنایع کوچک ،صنایع دستی
و صنایــع روســتایی و همچنیــن معرفی
جاذبههــای فرهنگــی از قبیــل :آداب و
رسوم ،بازیهای بومی محلی ،آیینهای
مذهبــی ،پوشــشهای محلــی ،غذاهای
سنتی ،جاذبههای طبیعی و گردشگری،
اســتعدادهای جــوان و کارآفرینــان،
ایجاد ارتباط شهرنشــینان با روســتاییان،

برقــراری ارتبــاط میــان تولیدکننــدگان و
مصرفکننــدگان از اهداف برگــزاری این
نمایشگاهاست.
«مختارقــادری» مســئول روابــط
عمومــی غرفههــای کردســتان در ایــن
نمایشــگاه هــم اعــام کــرد :تولیــدات
کشــاورزی و دامپــروری (عســل و
فرآوردههــای آن) ،صنایع دســتی(قالی
و گلیــم ،ارغــوان یــا ســبد بافــی ســنتی،
سرامیک،سفالگری،نقشهایبرجسته،
مجســمه ســازی ،نــازک کاری و صنایــع
چوبــی) ،لباسهــای بومــی محلــی،
سازهای سنتی ،داروهای گیاهی مختص
کوههای کردســتان ،مصنوعات ســنگی و
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی،
زیورآالت ســنتی و دســت ســاز ،سوغات
کردســتان ،غرفــه ســفره خانــه ســنتی و
یک غرفــه ایده برتر (ســرامیک نوین) از
غرفههــای کردســتان در ایــن نمایشــگاه
اســت .همچنین اجرای گروههای آیینی
 مذهبی کردستان از دیگر فعالیتهایجانبی در این نمایشگاه است.

تریلر ،کامیون و تانکرهای حامل مواد
سوختی و فاسد شــدنی یا دارای مجوز
از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی
بــوده و ممنوعیــت تــردد ایــن قبیــل
وســایل نقلیه فقط در راههایی اعمال
میشــود که مقررات یک طرفه شــدن
عبــور و مــرور در آنهــا اجرا میشــود یا
ممنوعیــت تردد در طول ســال دارند.
همچنیــن تردد انواع تریلــر ،کامیون و
کامیونــت در روز 13فروردیــن  97در
کلیــه جادههــای برون شــهری ممنوع
است.
تــردد کامیونهــای حامــل کــود
شــیمیایی هــم در ایــام تعطیــات
بجــز روزهــای  28و 29اســفندماه و

همچنیــن  12 ،5 ،4و  13فروردیــن
مــاه  97با رعایت مقــررات و ضوابط
در جادههــای سراســر کشــور بجــز
جادههــای هــراز و کنــدوان بالمانــع
اســت .هموطنــان بــرای آگاهــی از
وضعیت راههای استانهای مختلف
میتوانند با مراجعه به ســایت مرکز
مدیریــت راههــای کشــور ،تلفــن گویا
و پاســخگوی  ،141اپلیکیشــن تلفــن
همــراه  ،141روبــات و تلگــرام 141به
آخرین اخبار و اطالعیهها دسترســی
پیدا کنند .پیامک  100041و 2000141
به طور شبانهروزی آماده پاسخگویی
بــه هموطنــان و مســافران از آخرین
وضعیت راههاست.

میراث
فرهنگی

ایرنا

عکس :وحید خادمی

عکس :محمدعلی محمدیان

نسخههای خطی قدیمی همدان در آستانه نابودی

آمادگی ارگ بم ،برای میزبانی از گردشگران نوروزی

عکس :محمد مهدی زمزم

عکس :امیرحسین ناسوتی
خان ه تکانی سنتی در آستانه نوروز در روستاهای کشور

ب ه کارگیری آخرین فناوریهای جهان
در ساخت آزادراه تهران  -شمال

مراحــل تکمیــل فــاز یــک آزادراه تهــران  -شــمال بــا آخریــن
استانداردها و فناوریهای جهان و با جدیت پیش میرود« .محمد
توگوبا ایرنا ،اظهار
ســعیدی کیا» ،رئیس بنیاد مستضعفان درگف 
داشــت :ســاخت این آزاد راه با جدیت کامل درحال انجام است و
روشهای جدید مهندسی با آخرین فناوری روز دنیا به آن اضافه
شــده اســت .قرار بود تا بهار ســال  97فاز یک این بزرگــراه را تمام
کنیم اما با توجه به افزوده شدن سامانههای ایمنی به پروژه ،روند
تکمیلی آن از زمان تعیین شده ،فراتر خواهد رفت .وی پیشبینی
کرد ،فاز نخست این پروژه تابستان  97مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

تحویل  195واحد مسکونی به ساکنان مناطق آلوده به نفت و گاز

گروه ایران زمین  /طی روزهای آینده  195واحد مســکونی ب ه ســاکنان مناطق
آلوده به نفت و گاز شهرستان مسجدسلیمان در خوزستان تحویل میشود.
«علــی عســگر ظاهــری» ،نماینده مردم مســجد ســلیمان در مجلس اظهار
داشــت :بالــغ بر یک دهه اســت که طــرح جابهجایی ســاکنان مناطــق آلوده
به نفت و گاز این شهرســتان شــروع شــده ،اما متأســفانه تاکنون این پروژه به
ســرانجام نرسیده است .طی این ســالها تنها  310واحد مسکونی به ساکنان
ایــن مناطــق تحویل داده شــده و ســرعت انجــام کار بســیار کند بوده اســت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی افزود :کمیتهای برای تعیین
این خانهها در شهرســتان تشکیل شــده و براساس اولویتبندی یک منطقه
تخریــب کامــل خواهد شــد 500 .واحد مســکونی دیگــر نیز با پیشــرفت بین
20تا  80درصد وجود دارد که در تالش هســتیم تا در یک کار بین بخشــی این
واحدها را تکمیل و ب ه متقاضیان واگذار کنیم.

نوروز در اصفهان چوگان ببینید

؟؟؟

غرس نهال
به مناسبت
هفتهمنابعطبیعی
همزمان با
سراسر کشور
در بجنورد ،خرم آباد
و شیراز برگزار شد

گزارش
مصور

خانه «میرزا ابوالفضل حکیم باشی»؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه در کاشان

ایران
گروه ایران زمین  /صادرات غیرنفتی از بنادر اســتان
بوشــهر به کشــور قطــر  ۲۳۵درصد افزایــش یافت.
«ســید حســین حســینی محمدی» رئیس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر اظهــار
داشــت :در  ۱۱ماه سال گذشــته  ۲۲۱هزار تن کاال به ارزش  ۱۹.۵میلیون دالر از
بنادر استان صادر شد ،اما در  ۱۱ماه امسال  ۶۵میلیون دالر صادرات غیرنفتی
از بنــادر جنوبی اســتان ب ه کشــور قطر را داشــتهایم .در زمینــه ارزش صادرات
کاالهای غیرنفتی ب ه کشــور قطر شــاهد رشــد  ۲۳۵درصدی هســتیم و از نظر
وزنی نیز  ۸۳درصد رشد را شاهد هستیم.

گروه ایران زمین  /در ســال  96حدود  140کیلومتر از راههای روستایی لرستان
بهســازی و آســفالت شــد« .صادق مریدی» معاون راهســازی اداره کل راه و
توگو با «ایران» تصریح کرد :این اســتان  6هزار و
شهرســازی لرســتان در گف 
 200کیلومتر راه روستایی دارد که از این میزان  4هزار و  200کیلومتر آسفالته،
900کیلومتر خاکی و مابقی شوســه اســت .در ســال  97بنا داریم  150کیلومتر
دیگــر از راههــای روســتایی لرســتان را بهســازی و آســفالت کنیــم .وی تأکیــد
کرد :بهســازی و آســفالت راه روســتایی در لرســتان بهد لیل کوهستانی بودن،
سختیهای خاص خود را دارد و به طور میانگین برای هر کیلومتر 300میلیون
تومان هزینه میشود.

از سرگیری بارشها از امروز
وی افــزود :در  48ســاعت آینــده
همچنیــن جریانهــای جنوبــی را در
اســتانهای ســاحلی دریــای خــزر و
اردبیــل داریــم کــه موجــب افزایــش
دمای هوا در این نقاط میشود.
ëëاعالممحدودیتهایترافیکی
نوروز ۹۷
همچنیــن ســازمان راهــداری و حمل
و نقــل جــادهای نیــز محدودیتهــای
ترافیکی نوروز  ۹۷را اعالم کرد.
به گزارش ســازمان راهداری و حمل
و نقــل جــادهای ،بــا توجــه بــه حجم
فزاینده ســفر در تعطیالت نوروز 97
و بــه منظــور افزایــش ظرفیــت تردد
در جادههای مواصالتی ،تســهیل در
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صادرات بنادر بوشهر به قطر

ایرنا

ســید مســلم یگانه  /ســومین نمایشــگاه
توانمندیهای روســتاییان و عشایر کشور
در حالــی از  15تا  18اســفند ماه در محل
دائمــی نمایشــگاه بینالمللــی تهــران
برگزار میشود که  31استان استعدادها،
قابلیتهــا و ظرفیتهــای موجــود در
مناطــق روســتایی و عشــایری خــود را در
زمینــه تولیــد محصــوالت متنــوع بویژه
صنایع کوچک ،صنایع روستایی و صنایع
دســتی در معــرض دیــد بازدیدکنندگان
قرار داد هاند.
ëëتنوعدرنمایشگاهامسال
بــر اســاس ایــن گــزارش ،نمایشــگاه
امســال متنوعتــر از ســال گذشــته برگزار
میشــود و شــامل  14بخــش بــا عناویــن
نمایشــگاه معرفــی توانمندیهــای
روستایی،شهرستانیواستانی،نمایشگاه
نوآوریها و ایدههای نو ،روستای نمادین،
چادرهای عشــایری ،نمایشگاه عملکرد
دســتگاهها و ســازمانها ،ســرزمین مــا،
بخــش بینالملــل ،نمایشــگاه عرضــه
تولیدات و محصوالت ،کارگاه آموزشــی،
نمایشــگاه عکس و فیلــم ،محوطه بازی
کودک ،ســن مراســم آیینــی ،چایخانه و
سفره خانه سنتی است.
یکــی از جالبتریــن بخشهــای این
نمایشــگاه بخش معرفــی توانمندیها
و ارائــه محصوالت روســتایی و عشــایری
اســتانی اســت کــه در قالــب غرفهبندی
بین  31اســتان تقسیم شــده و هر استان
بــه غرفههایــی جهت معرفــی عملکرد
شهرســتانی ،معرفــی روســتای نمونــه
شهرســتان و تعــدادی نیــز بــه عملکرد
اســتانی و معرفــی مناطــق گردشــگری
روستایی ،معرفی نخبگان و ...اختصاص
یافته است .همچنین در بخش نوآوریها
و ایدههــای نــو ایــن نمایشــگاه بــرای هر
اســتان یک غرفه در نظر گرفته شــده که
در آن ایدههــای جدیــد و خالقیتهایــی
کــه در روســتاها در جهت توســعه پایدار
روستایی انجام گرفته به معرض نمایش
گذاشته شده است .این بخش به توسعه
فناوریهای نوین در روستاها یا طرحهای
دانــش بنیان کــه تأثیر بســزایی در بهبود
شرایط زندگی روستاییان و عشایر داشته،
اختصاص دارد.
از طرفــی ،بخــش ویژهای هــم به نام
«نوآوریهــا و ایدههای نو» با  31غرفه در

این نمایشــگاه طراحی شــده کــه هر یک
از غرفههــا متعلق به یک اســتان اســت.
در این بخــش خالقیتهایی که در رونق
بخشــی به فعالیتهای روستایی استان
مؤثــر بــوده بــه نمایــش عموم گذاشــته
میشود.
بخــش «ســرزمین مــا» نیــز در ایــن
نمایشــگاه برپــا شــده کــه بــا حضــور
ســازمانهای مــردم نهــاد ،شــرکتها و
مؤسســات فعــال در بخــش طبیعــت
گــردی ،اکوتوریســم و اقامتگاههــای بوم
گردی و صنایع مرتبط است و به معرفی
مناطق گردشگری و جاذبههای طبیعی
در مناطق روستایی و عشایری میپردازد.
همچنیــن تعــداد  130غرفــه فرعــی
جهــت ارائــه فعالیتهای دســتگاههای
ملــی مرتبــط با امــور توســعه روســتایی
( 50غرفــه) ،معرفــی فعالیتهــای
شــرکتهای دانــش بنیــان ،برخــی
انجمنهایفعالدرعرصهآموزش(بویژه
آموزشهــای مجــازی) و توانمندســازی
روســتاییان و ســازمانهای مــردم نهــاد و
انجمنهــا ،گروههای جهادی و نمایندگی
برخی سازمانهای بینالمللی در ایران در
نظرگرفتهشدهاست.
ëëمعرفیمشاهیرواستعدادهایجوان
روستاییوعشایر
«ســیدابوالفضل رضــوی» ،معــاون
توســعه مناطــق روســتایی و عشــایری
توگــو با «ایران»
رئیس جمهوری در گف 
در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :ایــن
نمایشــگاه در محلی به وسعت  50هزار
متر مربــع و با حضور  430شهرســتان از
 31اســتان و با مشــارکت یک هزار و 300
نفر که ادار ه کننده این نمایشگاه هستند،
یشود.
برگزارم 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  20درصــد از
شــرکتکنندگان این نمایشــگاه را بانوان
روســتایی و عشایری تشکیل میدهد ،در
مورد برگزارکنندگان آن ،افزود :معاونت
توســعه مناطــق روســتایی و عشــایری
رئیس جمهوری با همکاری یک کارگروه
کــه شــامل وزارتخانههــای کشــور ،راه و
شهرســازی و جهــاد کشــاورزی ،میــراث
فرهنگــی و ...اســت ،در برگــزاری هرچــه
بهتر این نمایشــگاه که با استقبال خوب
مردم مواجه شده است ،مشارکت دارند.
رضــوی معرفــی مشــاهیر و

اســتعدادهای جــوان و کارآفرینــان در
مناطــق روســتایی و عشــایری ،معرفــی
جاذبههایفرهنگی،طبیعیوگردشگری
را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان
کــرد و افزود :ایجــاد ارتباط دوســویه بین
شهرنشینانباروستاییانوعشایر،تقویت
روحیه خودباوری و توانمندی در جامعه
روستایی و عشــایری ،معرفی روستاهای
نمونــه و معرفــی آنهــا بهعنــوان الگوی
توسعه برای سایر روستاها از دیگر اهداف
برگزاری این نمایشــگاه است .وی با بیان
اینکــه جامعــه شــهری تولیدکننــدگان،
مصرفکنندگان،سرمایهگذاران،اصناف
و تجار از مهمترین جامعه هدف در این
نمایشــگاه هســتند ،گفت :طبیعت زیبا،
الگــوی همدلــی و همزبانــی ،خودباوری
و اعتمــاد به نفس ،زندگی ســالم و هوای
پاک ،مظهر ســادگی و بیآالیشی ،محور
تولیــد و اشــتغال ،خاســتگاه اقتصــاد
مقاومتی و ســرمایه انسانی پویا از جمله
شــاخصهای مورد توجــه در این طرح و
در ارتباط با مناطق روســتایی و عشایری
است.
ëëحضورفعالآذربایجانشرقی
همچنین «تقی کرمی» مدیرکل امور
روستاییوعشایریاستانداریآذربایجان
شــرقی نیــز با اشــاره بــه اینکه 3شــرکت
دانــش بنیــان روســتایی ایــن اســتان
(شهرستانهای اهر ،شبســتر و تبریز) در
ایننمایشگاهدستاوردهایخودراعرضه
کردهاند،گفت :درغرفه اصلیآذربایجان
شــرقی در مســاحت  314مترمربــع
بــرای 21شهرســتان غرفههــای مســتقل
ایجاد شده تا ظرفیتها و توانمندیهای
خود را به نمایش بگذارند.
وی ایــن نمایشــگاه را فرصتــی
دانســت تا روســتاییان محصوالت خود
را شناســانده و عرضــه کننــد و اظهــار
داشت 31 :شرکت تولیدکننده روستایی
اســتان نیــز بهصــورت آزاد در ایــن
نمایشــگاه حضــور دارنــد و محصوالت
خود را به فروش میرسانند .همچنین
در ایــن نمایشــگاه کتــاب «آذربایجــان
گنجینــه فرصــت هــا» بــا رویکــرد
شناســاندن فرصتهــا و جاذبههــای
ســرمایهگذاری در روســتاها و مناطــق
عشــایری اســتان بــه بازدیدکننــدگان از
غرفه آذربایجان شرقی ارائه میشود.
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ب ه دلیل نگهداری نســخههای خطی قدیمی همدان در شــرایط غیراستاندارد ،این
نسخهها در آستانه نابودی قرار گرفته است .بهگزارش ایرنا« ،علیرضا تکلو» ،مدیر
اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور افزود :مجموعه نسخ خطی که در برخی
دانشــگاهها و ادارات نگهداری میشــود ،در حال کپک زدن و از بین رفتن است .این
نســخهها دســت کم  800ســال قدمت دارند و ب ه دلیل شــرایط نامناسب بسرعت
تخریبمیشوند.
تکلو گفت :بسیاری از مردم همدان نسخههای خطی را در منازل نگهداری میکنند
که روشی اصولی و صحیح برای حراست از این گنجینههای ملی نیست .در برخی
ادارهها و دانشــگاههای اســتان نیز مجموعههــای خطی ارزندهای وجــود دارد که با
تعصب ویژهای نگهداری میشوند.
وی به اجرای طرح حفاظت از نســخ خطی توسط کتابخانه ملی اشاره کرد و افزود:
صاحبــان نســخ خطی میتواننــد به صورت هدیــه یا فروش ،مجموعــه کتابهای
خطــی خــود را به کتابخانه تحویــل دهند .این کار با حفظ مالکیت انجام شــده و ما
بهعنوان امانتدار از نسخههای ارزشمند مردم محافظت میکنیم.
مدیر اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور با بیان اینکه طرح شناســایی نسخ
خطی درهمدان در حال اجراســت ،اظهار داشــت :ب ه تازگی مجموعه نســخههای
خطی اوقاف و امور خیریه اســتان همدان برای عملیات ضدعفونی به مرکز تهران
منتقل شــده است .آمادگی داریم نســخههای خطی را پس از قیمتگذاری توسط
کارشناسان مرکز اسناد و کتابخانه ملی از مردم خریداری کنیم.

گــروه ایران زمین  /میدان امام(ره) اصفهان میزبان مســابقات
پنــج روزه نــوروزی چــوگان شــد« .منصور زیــرک» دبیــر هیأت
چــوگان اســتان اصفهــان گفت :این مســابقات از دوم تا ششــم
فروردیــن مــاه  97از  11صبــح در میــدان امــام اصفهــان برگزار
میشــود .موسیقی چوگان ،رژه چوگانبازان و شاهنامهخوانی از
برنامههای این مســابقات خواهد بود .وی افــزود :بازی چوگان
به صورت اســتاندارد در زمینی با ابعــاد 274در ۱۴۷متر برگزار
میشــود ،اما این مســابقات در ابعاد کوچکتر و با نفرات کمتر
در میــدان امــام برگــزار میشــود .وی با اشــاره به ثبــت جهانی
چوگان به نام کشــورمان در فهرســت جهانی میراث ناملموس
یونســکو ،گفــت :در ســازمان تربیــت بدنــی ،چــوگان از رشــته
ســوارکاری جدا شد و به صورت یک فدراســیون مستقل درآمد
و این یک امتیاز خوب برای اســتان اصفهان اســت .در گذشــته
میــدان امــام اصفهــان بهعنوان یکــی از مهمتریــن میدانهای
بــازی چــوگان بــوده اســت .نام چــوگان از نــام چوبی کــه در آن
استفاده میشود برگرفته شدهاست.

عرصه تاریخی هگمتانه آسفالت شد

گــروه ایران زمین  /متأســفانه بــا وجود همــه مخالفتهــای اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان 450 ،متر از عرصه تاریخی
هگمتانه همدان توسط شهرداری آسفالت شد«.بهرام توتونچی» مدیر پایگاه
محوطه باســتانی هگمتانه افزود :بارها و بارها اعالم کردیم و نظر کارشناسی
دادیم که مخالف این کار هســتیم ،اما متأسفانه شــهرداری متراژی از عرصه
تپه هگمتانه را آسفالت کرد و همین موضوع ثبت جهانی این محوطه را کم
میکند .وسعت تپه هگمتانه قبل از انقالب  22هکتار بود که پس از انقالب نیز
تقریباً  9هکتار دیگر خریداری شــد و  4.5هکتار دیگر در دســتور کار آزادسازی
است که در صورت تأمین اعتبار انجام خواهد شد.

