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ابری گاهی وزش باد و رگبارهای عصرگاهی

ناشران فارس به طرح خرید ساالنه کتاب وزارت ارشاد دعوت شدند
ایرنا :معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس اعالم
کرد :تهیه فهرســتی از کتابهای ناشــران
و نویســندگان اســتان فارس بــرای خرید
از ســوی وزارت ارشــاد ،تا پایــان دیماه و
با ارائه درخواســت به اداره کل ارشاد فارس
صورت میگیرد.
به گزارش ایرنا ،وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی همهســاله بودجهای را برای خرید
کتاب از نویسندگان و ناشران در نظر میگیرد؛
ســپس کتابها را برای بهرهبــرداری مردم
به کتابخانهها ،مدارس و طرحهای ارائه کتاب
اهدا میکند.
این طرح میتواند بخشــی از بار ضرر و
زیانی را که شــیوع بیماری کرونا در  ۹ماهه
اخیر به این حوزه وارد کرده است ،جبران کند؛
همچنین امکان معرفی ناشران و نویسندگان
بومی را فراهم میسازد.
هیــأت خریــد و انتخاب کتاب ،بخشــی
در معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی اســت که در جلسات آن
کتابهایی بــرای خرید برگزیده میشــوند
تــا هم حمایــت از ناشــران انجام شــود و
هــم کتابخانههــای عمومی تجهیز شــوند؛
کتابهایــی کــه در این چارچــوب خریده
میشــوند ،بر اســاس اعالم نیاز کتابخانهها
و مراکــز فرهنگی به آنها تعلــق میگیرند.
برخی ناشــران معتقدند در این سالهای
رکــود بازار کتاب و گرانــی کاغذ اگر همین

ایرنا :کشف اسکلتهایی در جریان کاوش آبراهههای
تختجمشــید،گمانهای بسیاری را درباره چگونگی وقوع
رویدادهای تاریخی در این مجموعه رقم زد؛ اما رســیدن
به پاســخهای دقیق در گرو ارســال نمونههای استخوانی
به خارج از کشور اســت که به نظر میرسد تا به امروز در
پیچوخم فرایندهای اداری مانده است.
کشف ۹اسکلت انسانی و یک اسکلت حیوانی متعلق به
سگســانان در بخش جنوبی آبراهه خاوری دروازه ناتمام
در بیســت و ششــم مردادماه  ،۱۳۹۹چشــمها را به این
یادمان تاریخی هخامنشیان خیره کرد و گمانههایی درباره
رویدادهای مربوط به تصرف تختجمشــید و آتشسوزی
آن ،بار دیگر بر سر زبانها افتاد.
ایــن اســتخوانها در جریــان فصل چهــارم کاوش
دریچههــای دفع آبهای ســطحی یافت شــدند ،در پی
اقدامی که با هدف بازگشایی دریچههای بسته شده موجود
در حیــاط خاوری کاخ آپادانا و حیاط شــمالی کاخ هدیش
صورت گرفته بود تا هدایت و تخلیه روانآبهای سطحی
را در فصل بارش ممکن سازد.
از همــان روزهــا صحبتهــا بر ســر امــکان ایجاد
ظرفیتهای تازه در ســایت جهانی تختجمشید با کشف
این اســتخوانها قوت گرفت؛ چراکه روایت پشــت آنها،
رازهای بســیاری را از تاریخی که تاکنــون ناگفته مانده،
فاش میکند.
پژوهشــگران طی نشســتهای خبری متعدد عنوان
کردند که شــکل قرارگیری این استخوانها نشان میدهد
احتماال این افراد تدفین نشــدهاند؛ بلکــه در جریان زد و
خوردی که ممکن است به حمله اسکندر مقدونی به ایران
مربوط باشد ،کشته شده و در آبراههها رها شدهاند.
داســتانی که در صورت اثبات میتواند درهایی تازه را
به روی گردشگری روایتمحور بگشاید.
نحوه قرارگیری اســتخوانها ســناریوهای تازهای را
درباره تخت جمشید مطرح می کند.
انتظار میرفت با گذشت بیش از سه ماه از این اکتشاف
و همچنین گذشــت دو ماه از ارائــه گزارش فصل چهارم
کاوش آبراهههای تختجمشید ،پژوهشهای دقیقتری
درباره تاریخگذاری یافتههــا ،مطالعات ژنتیک و تحقیقات
بیماریشناسی برای کشف دالیل مرگ که فرضیه زد و خورد
و قتل را رد یا تاییــد میکند ،صورت گیرد؛ اما تا به امروز
خبــری از ارســال اســتخوانها بــه خارج بــرای انجام
آزمایشهایی که انجام آن در کشور میسر نیست ،نشده است.
همگان بر ضرورت انجام آزمایشهای دقیق
واقفاند
این در حالی است که افزون بر گروه کاوش ،دانشمندان
و پژوهشــگران ،مسووالن نیز بر ضرورت شناخت دقیقتر
این یافتهها تاکید کردهاند.
محمد بهشــتی عضو شــورای عالی میراث فرهنگی
و گردشــگری ،در گفتوگویی با ایرنا که پس از کشــف
این اســتخوانها صورت گرفت ،بر ضرورت همکاریهای
بینالمللی بــرای معرفی پژوهشهای تختجمشــید در
عرصه جهانی تاکید کرد و عنوان داشــت :تاثیر مهم این
تعامالت ،انعــکاس یافتههای علمی در منظومهای جهانی
اســت که دستاوردی ارزشمند برای میراث فرهنگی کشور
بهشمار میرود.
او افزود :نباید از نظر دور داشت که پژوهشی که منجر
به کشــف بقایای استخوانی اخیر شــده ،جدید است و تا
به پختگی برســد و با دیگر پژوهشها سنجیده شود و در
نهایت بهصــورت قطعی بتوان درباره آنها ســخن گفت،
روندی زمانبر خواهد داشــت؛ از همیــن رو باید مراقب
باشیم که دچار نگاه روزمره به آنها نشویم.
همچنیــن روح ا ...شــیرازی ،رییــس پژوهشــکده
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خریدهــای وزارت ارشــاد انجام نمیشــد،
بســیاری ناشــران ،ورشکســته میشدند یا
سختتر کار خود را ادامه میدادند .روند خرید
کتابها ،روشی است که بهطور مستقیم ،مبلغ
قابلتوجهی را به ناشــران کمک میکند و از
سوی دیگر نقدینگی را در بازار کتاب افزایش
میدهد.
این هیأت بر اســاس بند دوازدهم دومین
مادهقانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و ماده سوم از آیین نامه نحوه
پرداخت یارانه در حوزه نشــر و مطبوعات که
در سال  ١٣٨٨تصویبشده است ،کار خود را
انجام میدهد.

سرنوشت استخوانهای باستانی تختجمشید
نامعلوم در پیچ و خم اداری
باستانشناســی پژوهشــگاه میراث فرهنگی کشور نیز در
نشســتی خبری که در شــهریورماه  ۹۹در تخت جمشید
پیرامون یافتههــای تازه در آبراههها برگزار شــد ،عنوان
کرد که یافتههای اخیر به روشــن شــدن بخشی از تاریخ
تختجمشید کمک خواهد کرد.
با بیان این اظهار نظرها چشــمها بــه آغاز فرایندهای
پژوهشی بعدی ،دوخته شد.
سرپرست گروه کاوش آبراهههای تخت جمشید هفتم
آذرماه  ۹۹در گفتوگو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد :پس از
کشف یافتههای استخوانی در آبراهههای تخت جمشید و
براساس مکاتباتی که صورت گرفت ،مقرر شد تاریخگذاری
و پیوندهــای ژنتیکــی دادههای اســتخوانی با همکاری
دانشگاه تربیت مدرس و یک موسسه خارجی انجام شود.
نتیجه قطعی کاوش از رهگذر دریافت پاسخ
آزمایشها میسر میشود
علی اســدی با تاکید بر اینکه بخــش مهمی از نتایج
گزارش کاوش فصل چهارم آبراههها به فرستادن نمونههای

کرونا ایجاد کرده اســت ،مدتی طی روند اداری بالتکلیف
ماند؛ اما سرانجام موفق شدیم با همکارانمان در پژوهشکده
باستانشناسی تماس بگیریم و وضعیت ارسال استخوانها
را به خارج از کشور جویا شویم.
وی ابــراز داشــت :در این تماس عنوان شــد که بنابر
سوابق قبلی ،پاسخ ارسال نمونهها به موسسه یادشده منفی
اســت؛ این در حالی است که پیش از این ،هیچ درخواستی
برای ارسال نمونه به این موسسه ارائه نکرده بودیم.
ارسال نمونهها در وضعیتی نامعلوم
سرپرست گروه کاوش آبراهههای تخت جمشید با بیان
اینکه مکاتبات و تماسهای مکرر برای یافتن پاسخی دقیق
درباره وضعیت ارســال نمونهها به نتیجهای نرسیده است،
گفت :با وجود آنکه قول پیگیری از ســوی مسووالن داده
شد ،همچنان ارسال نمونهها در وضعیتی نامعلوم قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه روند مذاکره با موسسات خارجی
بسیار زمانبر و دشوار اســت ،ابراز داشت :مکاتبات برای
ارسال نمونهها به موسسه ماکسپالنک با تمام سختیها

آزمایشــگاهی به خارج از کشور بستگی دارد ،گفت :اعالم
نتایج دقیق کاوش به آزمایشهای میانرشــتهای وابسته
است و این آزمایشها به تحلیلها و گزارش نهایی کاوش
قطعیت بیشتری میدهد؛ به بیان دیگر نتایج آزمایشها به
دادهها اســتحکام میبخشد و درست ترین واقعیت ممکن
را ترســیم میکند؛ همچنین پس از اعالم نهایی پژوهش
و کسب اطالعات مستند ،یافتههای استخوانی و قطعی به
گنجینه نمایشــی موزه تخت جمشید انتقال خواهد یافت و
در معرض دید عموم قرار می گیرد.
وی با ابراز گالیهمندی از اینکه با وجود نامهنگاریهای
بسیار و طی فرایندهای اداری تاکنون تالشها برای ارسال
این اســتخوانها به خارج از کشور ناکام مانده است ،بیان
کــرد :طی فراینــدی زمانبر ،حدود  ۱۶نمونه اســتخوان
مطالعاتی شــامل قطعات کوچکی از دندان و بخشهایی
از جمجمههــا با همکاری دانشــگاه تربیت مدرس تهران
نمونهبرداری شد.
عضو هیات علمی بخش باستانشناســی دانشگاه هنر
شــیراز اظهار کرد :مدیریت تخت جمشــید نمونهها را به
پژوهشــکده باستانشناسی ارســال کرد و روند اداری نیز
همزمان با ارسال مدارک مختلف آغاز شد و با رایزنیهایی که
با موسسه باستانشناسی ماکس پالنک آلمان ترتیب دادیم،
درخواست ارسال نمونهها را به این موسسه عنوان کردیم.
اســدی افزود :به دلیل وضعیت خاصی که شیوع بیماری

صورت گرفته اســت و مقرر شــد که موسســه یادشده با
توجه به اهمیت یافتههای باستانشناســی تختجمشید،
آزمایش  ها را بهصورت رایگان انجام دهد و تنها در بخشی
از انتشــار نتایج این پژوهش سهیم باشد که این رویه  ای
معمول در همکاری موسسات علمی در دنیاست.
اسدی ابراز داشــت :هماکنون محققان بسیاری منتظر
اعالم نتایج نهایی هســتند؛ همچنین اهمیت این موضوع
برای رســانهها نیز آشــکار شــده و هماکنــون متحمل
فشــارهای زیادی بابت تاخیر در ارسال نمونهها و نامعلوم
بودن سرنوشت آنها شدهایم.
سرپرســت گروه کاوش آبراهههای تختجمشــید از
مسووالن درخواست کرد روند ارسال نمونههای یادشده را
به خارج از کشور تسهیل بخشند تا بتوان از حیثیت علمی
باستان شناسی کشــور دفاع کرد و به پرسشهای مهم و
بسیار بزرگی که در این باره وجود دارد پاسخ درخوری داد.
به گفته اســدی ارائه گزارش نهایی کاوش ،خود بسیار
زمانبر است و شروع پروسه جدیدی برای ارسال نمونهها
به کشوری دیگر ،کار را دشوارتر خواهد کرد؛ به بیان دیگر
بازگشت به نقطه آغازین برای تیم کاوش امکانناپذیر است.
چگونگــی همــکاری با موسســات خارجی
شفافسازی شود
وی همچنیــن ابراز داشــت که ضروری اســت نحوه
همکاری با موسسات خارجی شفافسازی شود تا چنانچه

این مجموعه در پاییز  ،۱۳۹۶به دفتر امور
چاپ و نشــر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
انتقــال یافت و بنا بر دســتور معــاون امور
فرهنگــی ،این وزارتخانه ،مدیرکل امور چاپ
و نشر ریاست آن را بر عهده دارد.
کتابهایــی کــه در این هیأت بررســی
میشــود در قالب چهار کارگروه تخصصی؛
شامل دین ،علوم اجتماعی و انسانی و دانش
عمومی ،کودک و نوجــوان و هنر و ادبیات،
قرار میگیرند و پــس از دریافت کتابهایی
که ناشــران معرفی کردهاند ،بر اساس عنوان
و شمارگان درباره آن تصمیمگیری میشود.
مســئولیت خرید و انتقال کتابهــا به انبار

محدودیتی در این زمینه وجود دارد ،پژوهشــگران پیش از
شــروع مذاکرات از آن آگاه باشند تا روند انجام پژوهش به
تعویق نیفتد.
سرپرست کاوش آبراهههای تختجمشید ابراز امیدواری
کرد که مسووالن پژوهشکده و پژوهشگاه باستانشناسی
کشور ،روند انجام مطالعات آزمایشگاهی و کسب مجوز را
تسهیل کنند؛ چراکه کاوش بهخودیخود فرایندی دشوار و
طاقت فرساســت و متوقف ماندن پژوهشها در روندهای
اداری پیچیده ،محققان را فرسوده و توان علمی و پژوهشی
آنان را صرف اموری میکند که پیگیری آنها ،با مساعدت
مسووالن کوتاهتر خواهد شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشید نیز در گفتوگو
با ایرنا درباره تعویق در ارســال نمونههای باستانشناسی
به خارج از کشــور ،گفت :پیگیری ایــن موضوع بر عهده
سرپرســت تیم کاوش اســت؛ اما پایگاه میــراث جهانی
تختجمشــید نیز در این مســیر گروه کاوش را همراهی
کرده است.
حمید فدایی ابراز داشت :با توجه به اینکه قدمتسنجی
یافتههایی از این دست در کشور امکانپذیر نیست ،در مکاتبه
با پژوهشکده باستانشناسی طی نامهای درخواست خود را
برای انتقال این نمونهها به خارج از کشور اعالم کردهایم.
وی بــا تاکید بــر اینکه برای ارســال نمونهها به خارج
از کشور حساســیتهایی وجود دارد ،افزود :در بازدیدهایی
که رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و رییس پژوهشکده
باستانشناســی به تازگی از مجموعههای تختجمشــید
و پاسارگاد داشــتهاند ،درباره ضرورت تســهیل این روند
گفتوگو کردیم.
امیدواریم تعویق در ارسال نمونهها مربوط به
طی روند اداری باشد
مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشــید با بیان اینکه
آزمایشهای مورد نیاز ،ســاده نیست ،عنوان کرد :از آنجا
که ابهامات درباره کشــف اخیر تختجمشــید بسیار است
و رســانهها نیز در این خصوص پیگیرند ،امیدواریم تعویق
در ارســال نمونهها به خــارج تنها مربوط بــه طی روال
اداری مرســوم باشــد و با مشــکل دیگری در این زمینه
مواجه نباشیم.
وی ادامــه داد :نتایج این آزمایشهــا بخش مهمی از
گزارش این فصــل از کاوش را دربر میگیرد و بدون آنها
کمتر حرفی برای گفتن در این زمینه خواهیم داشت.
پاســخ معاون میراث فرهنگی کشــور ،محمدحســن
طالبیان به خبرنــگار ایرنا درباره چرایی به طول انجامیدن
ارســال اســتخوانها بــه خارج از کشــور ایــن بود که
"احتماال این موضوع در فرایند اخذ مجوز است و باید پاسخ
را از پژوهشکده باستانشناسی دنبال کرد".
بهــروز عمرانی رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی نیز
در پاسخ به خبرنگار ایرنا ،رســیدگی به این موضوع را به
پژوهشکده باستانشناسی حواله داد و اظهار نظری در این
زمینه نکرد.
تالشهای خبرنگار ایرنا برای گفتوگو با روحا ...شیرازی
رییــس پژوهشــکده باستانشناســی پژوهشــگاه
میراث فرهنگی کشور تا زمان انتشار این گزارش بینتیجه
مانده است.
فصــل چهــارم کاوش آبراهههای تخت جمشــید از
پنجم مــرداد  ۹۹آغاز شــد و در اول مهرماه این ســال
به پایان رسید.
یادمــان تاریخی تخت جمشــید که متعلــق به دوره
هخامنشیان اســت یکی از آثار ثبت شده استان فارس در
فهرســت آثار جهانی است که در ســال  ۱۹۷۹میالدی با
شماره  ۱۱۴در سازمان جهانی علمی ،فرهنگی ملل متحد
(یونسکو) ثبت شد.

وزارت ارشاد بر عهده هیأت مرکزی انتخاب
و خرید کتاب است.
در همین زمینه ،مهدی امیدبخش معاون
فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنگ و
ارشــاد اسالمی فارس شــنبه هشتم آذر ۹۹
عنوان کرد :نویسندگان و ناشران هر استان،
میتوانند کتابهایــی را که از اول بهمنماه
ســال گذشــته تا اول بهمنماه سال جاری،
چاپ کرده یا منتشر خواهند کرد برای شرکت
در این طرح معرفی کنند.
وی بیان داشت :نویسندگان و انتشاراتیهایی
کــه میخواهند در این طرح شــرکت کنند،
میبایست در گام نخست یک نسخه از کتاب
را به همراه نامه درخواســت خــود ،تا پایان
دیماه بــه معاونت فرهنگــی و مطبوعاتی
این اداره کل یا ادارههای فرهنگ و ارشــاد
اسالمی شهرستان خود ،تحویل دهند.
وی ادامه داد :درخواســتها در شــورای
خرید کتاب استان بررسی خواهند شد تا سهم
خرید هر کتاب ارزیابی شــود .پس از بررسی
درخواســتها ،درخواستکنندگان میبایست
در بازهای یک ماهه ،نسخهای از کتاب مورد
تایید شورا را برای خریداری به این اداره کل
ارسال کند.
براساس آمار خانه کتاب ایران ،هماکنون
در اســتان فارس  ۲۲۷ناشر فعالیت میکنند
که  ۱۹۶ناشر در شــیراز به ثبت رسیدهاند و
 ۴۸کتابفروشــی نیز در این شــهر به عرضه
کتاب میپردازند.

مهلت  ۶ماهه برای پرداخت حق بیمه
فعاالن گردشگری

ایســنا :مدیرکل تامین اجتماعی فارس گفت :به کارفرمایان کسب و کارهای
حوزه گردشگری برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مهلت داده میشود.
ابراهیم کشــاورز اضافه کرد :همــه کارگاههایی که فعالیــت آنها منطبق با
جدول فعالیتهای اقتصادی حوزه گردشگری است ،میتوانند از تسهیالت پیش
بینی شده طرح امهال بیســت درصد حق بیمه سهم کارفرمایی بهره مند شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی فارس ،کشاورز گفت:
در این طرح کارفرمایان کارگاههای مذکور باید با ارســال ماهانه لیست کارکنان
شــاغل در کارگاه نســبت به پرداخت  ۳درصد بیمه بیکاری و هفت درصد سهم
بیمه شدگان خود اقدام کنند و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۰نسبت
به تعیین تکلیف حقبیمه معوق شده سهم کارفرمایی دوره مهر ماه لغایت اسفند
ماه سال  ۹۹اقدام کنند.
کشاورز خاطرنشــان کرد :پس از تعیین تکلیف حق بیمه معوق  ،کارفرمایان
میتوانند با پرداخت یکجای آن در اردیبهشــت ماه سال  ۱۴۰۰و یا پرداخت آن
حداکثر در  ۶قسط نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

پنجمین نشست ملی «راه آبادی» در شیراز
برگزار میشود

پنجمیــن نشســت راه آبادی با حضور معــاون توســعه کتابخانهها و ترویج
کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ادامه ویژه برنامه ترویج کتابخوانی
در روستاها و عشایر ،برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،مدیرکل کتابخانه    های عمومی اســتان فارس ظهر
شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :پنجمین برنامه از سلسله
نشســتهای علمی ترویج کتابخوانی در روســتاها و مناطق عشایری با موضوع
«راهکارهای آموزش چند فرهنگی در روســتاها و عشایر» به میزبانی شهر شیراز
برگزار خواهد شد.
روح ا ...منوچهری افزود :در این نشســت که به صورت مجازی است ،مهدی
رمضانی ،معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی
کشــور؛ حســن محمودی توپکانلو ،عضو هیأت علمی گــروه علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاه ســمنان و گیتی صفرزاده ،داستاننویس به ارائه نکاتی در
راستای موضوع برنامه خواهند پرداخت.
وی ادامه داد :همچنین تجربیات موفق  ۲روستای دوستدار کتاب «ضامنجان»
از اســتان مرکزی و «علویه» از استان فارس با حضور کتابداران و مجریان این
روستاها به اشتراک گذاشته میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،پنجمین برنامه راه آبادی روز سه شنبه  ۱۱آذرماه ساعت
 ۲۰برگزار میشــود و عالقهمندان میتوانند از طریق پیوند https://www.
 skyroom.online/ch/farspl/raheabadiمهمان برنامه باشند.

پایان بررسی آثار چهارمین جشنواره کشوری
«بهونه» در شیراز

دبیر اجرایی جشــنواره کشــوری «بهونه» از پایان روند بررسی آثار چهارمین
دوره این رویداد ملی خبر داد.
علیرضا موســوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشــاره به پایان بررسی آثار
چهارمین جشــنواره کشــوری بهونه ،گفت :چهارمین جشنواره کشوری بهونه در
زمینه شــعر و دلنوشــته ،که از مهرماه و همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیراز،
آغاز شد و تا پایان آبانماه جاری ادامه داشت.
دبیــر اجرایــی جشــنواره کشــوری بهونــه ،ادامــه داد :آثــار رســیده
بــه دبیرخانــه نخســت در شــورای اولیــه شــامل    هادی امامیمقــدم،
غزل بهارســتانی ،نوید جعفری ،ترانه حمادی ،علــی دهقانی ،مریم ذاکری ،آمنه
عوضپور و طاها فقیه بررســی شــدند و ســپس آثار راهیافته به پله پایانی ،در
شــورای منتقدین شــامل کیوان اصالحپذیر ،محمدامین مزارعــی و کرامتا...
یزدانی و شورای داوری شــامل فرهاد ارشاد ،رضا گشتاسب و دکتر سهیال نجم
بار دیگر بررسی شدند.
وی ،افــزود :از  ۷۶۰اثــر رســیده بــه دبیرخانــه ۴۲ ،اثــر بــه داوری
پایانــی رســیدند کــه پــس از داوری پایانــی و بــا معرفــی برگزیــدگان،
آئین پایانی جشنواره نیز بر بستر مجازی برگزار خواهد شد.

