روزنامه سیاسی  -اقتصاد   ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

چهار  شنبه  26شهریور  27- 1399محرم  - 1442شماره 7008

انگارنهراگنا

مالکیت دولت بر حریم تختجمشید
با ثبت  ۷۰سند تثبیت شد

ایرنا :مســوول اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان مرودشت گفت :مالکیت دولت بر اراضی موجود در حریم
درجه یک مجموعه میراث جهانی تختجمشــید با اخذ  ۷۰ســند
تکبرگ تثبیت شد.
روابطعمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی استان فارس در گزارش روز سهشنبه خود به نقل از
بهمن مردانی ،اظهار داشــت :این اقدام با هدف حفاظت و حراست
هرچه بیشتر از آثار ملی و جهانی شهرستان مرودشت و پیاده کردن
طرح کاداســتر (حدنگاری) ثبتی در خصوص مستندسازی اراضی
دولتی صورت گرفته است.
وی افزود :در این اقدام ســندهای دفترچهای به سند تکبرگ
بدل شده است.
مســوول اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرستان مرودشت ادامه داد :بخش حقوقی این شهرستان از سال
 ۱۳۹۷این طرح را آغاز کرد و تاکنون بیش از  ۷۰سند تکبرگ در
حریم درجهیک تختجمشید تهیه شده است.
مردانی ،بزرگترین مزیــت این اقدام را تثبیت مالکیت دولت بر
اراضی این حریمها خواند و بیان داشــت :پیش از این اقدام ،حدود
اربعه حریم تختجمشید مشخص نبود.
یادمان تاریخی تخت جمشــید که متعلق به دوره هخامنشیان
است یکی از  ۱۱اثر ثبت شده استان فارس در فهرست آثار جهانی
اســت که در سال  ۱۹۷۹میالدی با شماره  ۱۱۴در سازمان جهانی
علمی ،فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شد.
سلســله هخامنشــیان از ســال  ۳۳۰تا  ۵۵۰پیــش از میالد
حکومت کردند.

توسط میثم محمدی؛

مجموعه داستانک   های گروههای جهادی
در فارس نوشته شد

نویسنده ادبیات پایداری استان
فارس از آماده شــدن مجموعه
داستانک   های گروههای جهادی
شیراز در قالب کتاب خبر داد.
میثــم محمــدی در گفت
و گو بــا خبرنگار مهــر ،اعالم
کرد :پس از انتشار اولین کتاب
در حــوزه فعالیتهای گروههای جهادی اســتان فارس در قالب
یک اثر داســتانی با عنــوان «اینجا رودخانهای جاریســت» که
پیرامون اقدامات یک گروه جهادی در روســتای مظفری است به
این فکر افتادم که دیگر خاطراتم را در قالب کتابی جدا بنویسم و
به چاپ بسپارم.
وی بــا بیان اینکه «اینجــا رودخانهای جاریســت» روایتی از
یک اردوی ســه روزه گروهی جهادی در یکی از روستاهای استان
فارس در قالب داستان میباشــد ،افزود :مجموعه داستانک   هایی
همزمــان با کتاب یادشــده آمــاده کردم که شــامل  ۱۰۰عنوان
داستانک میشود و دنبال ناشری برای چاپ آن هستم.
نویســنده کتــاب «آه ماهی» که بر اســاس خاطــرات جانباز
غالم دلشــاد نوشته شده اســت با بیان اینکه حضورش در اردوی
جهادی ،دنیای جدیدی مقابلش گشــود ،از تداوم این مسیر گفت
و اضافه کرد :ســعی کردم هر آنچه دیدم ،شــنیدم ،تجربه کردم و
پرسیدم به صورت یک روایت داستانی ،برخط نگاری کنم و خدا را
شاکرم که قسمتم شد که این کار را بنویسم.
این نویســنده دهه شصتی که تاکنون  ۸عنوان کتاب در زمینه
ادبیات دفاع مقدس نوشــته است ،گفت :به پاس لحظات نابی که
تجربــه کردم ،ســعی میکنم در آیندهای نزدیــک تعداد کارهای
جهادیام با کارهای دفاع مقدسم برابری کند.
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امام رضا (ع)

صاف همراه با وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر

از ایدههــای نوآورانه و پیشــنهادها برای
چگونگی برگزاری رویدادها نیز استقبال کرده
و میکنیم تا بتوانیم در فضایی سالم ،شادابی و
امید را به مردم برگردانیم.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان فارس؛ صابر سهرابی ،مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فارس در نشست شورای
اداری ایــن اداره کل گفت :اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس ،از ابتدای کرونا تاکنون
هم در زمینــه تولیدات هنــری و فرهنگی و
هم در زمینه اطالعرســانی و آگاهیبخشــی
به مردم ،بســیار سربلند و ســرافراز شد؛ و این
سربلندی و ســرافرازی هم به دلیل همکاری
و هماهنگیهــای درون ســازمانی کارمندان
اداره کل اســت و هم به دلیل حضور پررنگ و
درخشان هنرمندان و فرهنگورانی که علیرغم
همه ســختیها در شش ماه گذشته ،بر آگاهی
مــردم افزودند و شــادابی و امیدآفرینی را در
جامعه نهادینه نمودند.
ســهرابی ادامه داد :بیشتر این سربلندی در
ســال جاری رخ داد که تنگناهای پولی و مالی
بسیاری را پشت ســر گذاشتیم .هم اکنون نیز
نیمه دوم ســال را با تنگناهــای پولی و مالی
بیشتری آغاز میکنیم و امید داریم که بتوانیم
بار دیگر از ســختیها و تنگناها ،ســرافرازانه
بیرون بیاییم؛ چرا کــه برنامهها و رویدادهای
بزرگی همچون جشنواره مد و لباس ،جشنواره
نمایــش ،جشــنواره فیلــم و در پایان ســال
بزرگترین جشنواره قرن را برگزار خواهیم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
افزود :باید بدانیم که با توجه به پیشبینیهای

مهدی رنجبر
دبیر انجمن مفاخر فارس شد

انجام شده ،تا دو سال دیگر بیماری کرونا خواهد
بود و از این رو بایســت برنامهها و رویدادهای
فرهنگی و هنری خود را با شرایط سازگار کنیم
و بهتریــن راهکار ما تاکنــون ورود به فضای
مجازی اســت؛ هرچند از ایدههای نوآورانه و
پیشنهادها برای چگونگی برگزاری رویدادها نیز
اســتقبال کرده و میکنیم تا بتوانیم در فضایی
ســالم ،شــادابی و امید را به مردم برگردانیم.
غالمرضا یوسفینژاد ،معاون توسعه مدیریت
و منابــع این اداره کل نیز با بیان آمار کمکها
و تســهیالت پرداخت شــده بــه هنرمندان و
فرهنگــوران در شــش ماه گذشــته همچون

تســهیالت خســارت کرونا ،تحفه ،مشــاغل
خانگــی و  ...گفت :در شــش ماه گذشــته با
همکاری و هماهنگــی معاونتهای این اداره
کل توانستیم پرونده خسارات وارده از بیماری
کرونا را تکمیل کرده و به بانک بفرســتیم که
برخــی از این پروندهها تســهیالت را دریافت
داشــتهاند و برخی دیگر نیز روند بانکی خود را
طی میکنند.
یوسفینژاد ادامه داد :در این روند ،گاه برخی
ایرادهــا و موارد بانکی بود کــه با رایزنیها و
نامهنگاریها تــاش کردیم این روند را برای
هنرمندان و فرهنگوران آسانتر نماییم.

معاون ارشاد فارس:

شیراز برای تمدید عنوان پایتختی کتاب در  ۱۴۰۰تالش میکند
ایرنا :معــاون فرهنگی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی فارس اعالم کرد :با توجه
به شیوع کرونا و توقف برنامههای پیشبینی
شــده پایتختی کتاب ایران در شیراز ،با ارائه
طرحی به وزارت ارشاد برای تمدید این عنوان
در سال  ۱۴۰۰تالش میکنیم.
به گزارش ایرنا ،مهمتریــن عملکردها و
برنامههای شــیراز در دوره ششــم همکاری
نهادهــای شــهری در ترویــج فعالیتهای
کتابخوانی ،بازســازی قدیمیترین کتابخانه
در جنــوب ایــران ،تعییــن تکلیــف زمین
کتابخانه مرکزی شــیراز ،ایجــاد باغ کتاب،
ایجاد کتابخانــه تخصصی کودک و نوجوان،
ایجاد شــبکه شــهروندان دوســتدار کتاب،
اعالم فراخوان انتخاب کتاب ســال فارس و
برنامه ویژه مفاخر اعالم شــد .با شیوع کرونا،
برخی از این برنامههــا از جمله بهرهبرداری
و افتتــاح طرحهای عمرانی و نیــز اختتامیه
برنامههای از پیش اعالمشده در حوزه کتاب
به تعویق افتاد.
مهــدی امیدبخــش در گفتوگــوی
اختصاصــی با ایرنا ،با اشــاره به اینکه تبیین
چشــمانداز خالق بــرای فعالیتهای حوزه
ترویــج کتابخوانــی از دالیــل انتخاب این
شــهر با عنوان پایتخت کتاب ایران در سال
 ۹۹بوده است ،گفت :بحران پیشبینی  ناپذیر
همهگیری بیماری کرونا ،شــیراز را در اجرای
برنامههای این حوزه محدود کرده است.
او بیان داشــت :موافقــت ضمنی تمدید
عنوان پایتختی کتاب برای سال  ۱۴۰۰گرفته
شده و قرار است در اوایل مهرماه سال جاری
برای دفاع از این طرح جلسهای تشکیل شود
تا شیراز در نخستین سال از هزاره جدید بتواند
برنامههــای خود را در این زمینه بهنحوی که

درخور و شایســته مردم این شــهر اســت
اجرا کند.
امیدبخــش افــزود :از آنجا کــه رویکرد
دولت در تمامی حوزههای فرهنگی و هنری،
برگزاری برنامهها و رویدادها بهصورت برخط
است ،در تالش هستیم برنامههای این حوزه
را نیز بهصورت مجازی برگزار کنیم.
برنــده جایزه کتاب ســال ،هفته

او بــا تاکید بر نقش تعاملی شــهرداری و
شورای شــهر شــیراز در اجرای برنامههای
فرهنگی ،گفت :آنچــه پایتخت کتاب ایران
را از دیگر شــهرها متمایز میکند ،تعامل بین
دستگاهی اســت ،این بدان معناست که هم
دســتگاههای فرهنگی و متولی این حوزه و
هم ســایر دســتگاهها موظف به ادای سهم
خود در حوزه کتابخوانی و ســایر زمینههای

آینده معرفی میشود
معــاون فرهنگی و مطبوعاتــی اداره کل
ارشاد فارس اظهار داشــت :در همین زمینه،
آیین معرفی "جایزه کتاب سال استان فارس"
هفته آینده بهصورت برخط برگزار خواهد شد.
امیدبخش اذعان داشــت :میپذیریم که
برنامههای حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی در
مقایســه با آنچه پیشبینی کرده بودیم ،کمی
دیرتر اجرا شــده اســت؛ اما دلیل آن احتمال
بهبود وضعیت شیوع کرونا در شیراز بوده که
شورای سیاســتگذاری پایتختی کتاب را در
شیراز غافلگیر کرد.

فرهنگی هستند.
امیدبخش درباره تالش دیگر شــهرهای
فــارس برای حفــظ این عنوان در اســتان،
گفت :یکی از انتقادها به شــیوه کسب عنوان
پایتختــی کتاب ایران در دورههای پیشــین
رقابت کالنشهرها با شهرستانها و شهرهای
کوچک بود؛ طبیعی است که پیشینه تاریخی
و فرهنگی شهری همچون شیراز با بسیاری
از شــهرها قابل مقایســه نیســت و با وجود
محدودیتهایی که در شــهرهای کوچکتر
وجود دارد ،امکان کسب این عنوان و رقابت
آنها با کالنشهرها دشوارتر است.

انگیزه شهرهای کوچک در کسب
عنوان پایتختی کتاب افزایش مییابد
معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس اظهار داشت :امسال محدودیت
شهرستانها از لحاظ امکانات و زیرساخت در
نحوه داوری لحاظ خواهد شــد؛ بدینترتیب
که کالنشــهرها با یکدیگر رقابت میکنند و
شهرها براساس معیارهایی همچون جمعیت،
باهم رقابت خواهند کرد و این موضوع انگیزه
شــهرهای کوچکتــر را افزایــش میدهد.
امیدبخش با اشــاره به تالشهای مستمر
شــهری همچون ا ِوز الرســتان برای کسب
این عنوان ،گفت :کتــاب و کتابخوانی امروز
بخشی از فرهنگ روزمره مردم اوز شده است،
بهگونهای که حتی اگر به این عنوان نیز دست
نیابند ،فعالیتهای خود را متوقف نخواهند کرد.
او ادامه داد :در ســال گذشــته ،شیراز و اوز
مقام اول و دوم این رویداد را کســب کردند
و  ۹روســتا نیز به مرحله نهایــی راه یافتند،
امسال هم با وجود محدودیتها امیدواریم با
همت مسووالنه و جدی تمامی دستگاهها این
عنوان را در فارس حفظ کنیم.
انتخــاب پایتخت کتاب ایران که برگرفته
از طرح انتخاب پایتخت کتاب جهان اســت،
از ســال  ۱۳۹۳آغاز شد .لقب پایتخت کتاب
ایران به شهری اعطا میشود که برای تقویت
جایگاه کتاب و کتابخوانی تالشهایی در خور
توجه داشته است.
در دور ششــم این طرح اســتان فارس با
شهرهای شــیراز و اوز الرستان در جمع پنج
نامــزد نهایی ایــن دور از جشــنواره در کنار
شــهرهای بم ،ری و رفســنجان بــه رقابت
پرداخت و موفق شــد این عنوان ویژه سال
 ۹۹را کسب کند.

موزه مردم شناسی اوز به بهره برداری رسید
موزه مردم شناســی «گرمادو» اوز با حمایت نیکوکاران
و اداره کل میراث فرهنگی اســتان فارس به بهره برداری
رسید.
مدیر مــوزه مردم شناســی اوز پیرامون ایــن موزه به
خبرنگار مهر ،گفت :قســمت گرمادو در سالهای دورتر در
حال تخریب بود که با پیگیریهای احمد خضری دبیر وقت
انجمــن میراث فرهنگی بخــش اوز و حمیرا کمال اوز و با
نصب چینکو از تخریب آن جلوگیری شد.
بــه گفتــه بازرگانــی ،از حــدود  ۴ســال قبــل بــا
پیگیریهای موزه و حمایــت نیکوکاران و میراث فرهنگی
بازســازی آن انجام شــد و امروز به مرحلــه بهره برداری
رسیده است.
وی ،افزود :برای بازســازی بخشــی از سقف این محل
اداره کل میراث فرهنگی نیر تأمین اعتبار کرده است.
بازرگانی از همکاری هیأت امنای موزه و فوزیه براهیمی
و محمد رفیع راوند نیز تقدیر کرد و مدیر موزه مردم شناسی
از عبدا ...و محمود شمســی ،ســعید و عبدالرئوف شریفی،

احمد کریما ،امین ثریا ،مهندس ابراهیم اســماعیلی ،محمد
واثقی ،محمد ربیع خضری ،حســین حسیننیا ،عبدالرحیم
بلوکی ،عبدالرحیم حســینی از هود ،فــواد کاریانی ،مهدی
صداقت ،فاطمــه و بلقیس نجم دینی بــه عنوان خیرینی
کــه در بازســازی این بخــش از موزه همــکاری کردند،
سپاسگزاری کرد.
بازرگانــی با بیان اینکه در گرمادو کــه در واقع در قلعه
بوده با همکاری میر شفیع شــفیعی در اختیار قرار گرفته و
نصب شــده است ،افزود ۲ :عدد «برزا» و یک عدد تنور در
محل خود بازســازی شده است و سرویسهای بهداشتی با
ترکیبی از فضای ســنتی و مدرن بازسازی شده است .اتاقی
کــه به عنوان اتاق «خجه» یا هیزم بوده نیز تعمیر و فرش
شده است.
مدیر موزه مردم شناســی اوز ،ادامه داد :تعمیر گرمادو با
هماهنگی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان انجام
شده که تأمین مصالح مورد نیاز با سختی و وسواس خاصی
صورت گرفته است.

وی اعالم کرد :حــدود  ۱۵۰میلیون تومان در طی این
 ۴ســال هزینه شــده اســت که بــا نرخ کنونــی بالغ بر
 ۳۰۰میلیون تومان محاسبه میشود.

مهــدی امیدبخــش ،معاونــت فرهنگی و
مطبوعاتــی ایــن اداره کل هم بیان داشــت:
با توجه بــه ادامه همهگیری بیمــاری کرونا،
برنامهریزیهای ما برای برگزاری رویدادهای
فرهنگی همچون نمایشگاه در فضای مجازی
انجام شــده اســت که به زودی بــا جزییات
بیشتری آن را بیان خواهیم کرد.
بهــروز مرامــی جدیدی ،معــاون هنری و
ســینمایی نیز گفت :هرچند همهگیری بیماری
کرونا در شش ماه گذشته بسیاری از رویدادهای
هنری و ســینمایی را به ســوی تعطیلی برد و
آموزشگاهها ،تماشــاخانهها ،سینماها ،نگارخانه
و  ...را بســت ،امــا بــا همــکاری و همیاری
هنرمندان ســینمایی ،نمایشــی ،تجسمی و ...
تاکنون جشــنوارههایی را برگزار کردهایم و در
نیمه دوم ســال هم امید داریم تا با دســتی پر
و پیروزمندانهتر رویدادهای هنری را در سراسر
استان برگزار نماییم.
احمدرضا نداف ،مدیرگــروه قرآن و عترت
هم بیان داشت :بخش قرآن و عترت اداره کل،
نخستین بخشــی بوده اســت که تسهیالت
بیماری کرونا را در استان فارس دریافت کرد و
 55مؤسســه قرآنی از یک و نیم تا سه میلیون
تومان تسهیالت بالعوض را دریافت داشتهاند.
گفتنــی اســت در پایــان این نشســت از
تالشهای مهــدی رنجبر در معاونت هنری و
ســینمایی این اداره کل تقدیر به عمل آمد و
به عنوان مشــاور مدیرکل و مسئول دبیرخانه
انجمــن مفاخر اســتان فارس منصوب شــد.
همچنین از لیال نماینده ،کارشــناس مســئول
تبلیغــات این اداره کل نیز بــه عنوان کارمند
نمونه سال  99تقدیر شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

ایده سهشنبههای تکریم
ایدهای مؤثر و نوآوری خالقانهای بود

نــگاه خداونــد به شــهدا،
ایثارگران و خانوادههای معززشان
و همچنین اجر معنوی ایثارگران
و شــهدا قابــل بیان نیســت و
پاداش آنان را فقط خدا میداند.
بـــه گـــزارش پـــایگاه
اطالعرســانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس؛ غالمرضا
یوســفینژاد ،معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی فارس در نهمین آیین «سهشنبههای تکریم»
اســتان فارس گفت :ایده سهشــنبههای تکریم ،ایدهای مؤثر و
نوآوری خالقانــهای بود که به همت وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی و ســتاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور
راهاندازی شد.
معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
بیان داشت :آیین «سهشنبههای تکریم» ،وسیلهای شد تا یادی
از خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران بشود.
وی با اشــاره به اینکه کار آزادگان و جانبازان در دوران دفاع
مقدس بســیار مهم بوده است ،یادآور شد :یک وجب خاک ما به
دست دشــمن نیفتاد و امنیت امروز ما از دستاوردهای ایثارگران
و شهداست.
یوســفینژاد با اشــاره به اینکــه خانواده جانبازان و شــهدا
شــریفترین خانوادهها هســتند ،افزود :نگاه خداوند به شــهدا،
ایثارگــران و خانوادههای معززشــان و همچنیــن اجر معنوی
ایثارگران و شــهدا قابل بیان نیســت و پاداش آنان را فقط خدا
میداند.
حجتاالســام حســین امیدی ،مدیــر ســتاد هماهنگی
کانون   های فرهنگی هنری مساجد فارس هم در این آیین گفت:
در برنامه امــروز ،در خدمت «ناصر حیدری» ،از جانبازان دوران
دفاع مقدس هستیم.
مدیر ســتاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مســاجد
فارس با یادآوری این مطلب که هدف از برگزاری «سهشنبههای
تکریم» ،تکریم و پاسداشــت مقام شهدا ،جهادگران و ایثارگران
اســت ،یادآور شــد :تکلیف به دوش ماســت که در حد توان و
بضاعت بتوانیم از رشــادتها ،ایثارگریها و همچنین از صبر و
استقامت جانبازان و آزادگان یاد کنیم.
حجتاالسالم امیدی با اشــاره به اینکه پایمردی جانبازان و
ایثارگــران باید همواره در اذهان زنــده بماند ،بیان کرد :به طور
حتم صبر و پایمردی آزادگان و جانبازان میتواند درســی برای
نسل جدید باشد.
وی افزود :لحظه به لحظه اسارت و سختیهای جانبازی ،مزد
و ثواب حسنه است.
حجتاالســام امیدی افزود :مسئولیت مســئولین در قبال
ایثارگری شــهدا و ایثارگران بسیار ســخت است؛ چرا که شهدا
رفتند و جانبازان سختی کشیدند تا این امنیت ایجاد شود.
گفتنی اســت ،نهمین آیین «سهشــنبههای تکریم» استان
فارس با حضور «ناصر حیدری» ،رزمنده ،جانباز و آزاده خرامهای
برگزار شــد .در این آیین حجتاالسالم «حسین امیدی» ،مدیر
ســتاد کانونهای فرهنگی هنری مســاجد فارس و «غالمرضا
یوسفینژاد» ،معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و
ارشــاد اسالمی استان فارس به صورت مجازی و به همت ستاد
کانونهای فرهنگی هنری مســاجد فارس و با همکاری مجمع
«محبین اهل بیت (ع)» شهرستان خرامه برگزار شد.

