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دغدغه   های قهرمانان
ورزشی در اسرع وقت
حل می شود

«تصویر گر زمان خویش»
در ستایش و رثای هنرمند
نقاش استاد خلیل توللی
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با حضور رئیس جمهور انجام شد؛

نماینده ولی فقیه در فارس :

حافظ می تواند جلودار ما
برای استقالل و عظمت و
حماسه آفرینی ها باشد

https://asremardom.ir

رونمایی از نقشه مهندسی فرهنگی فارس در شیراز

استاندار فارس:

• توجه به معیشت مردم نباید ما را از توجه به فرهنگ و نمادهای تمدنی بازدارد
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• توسعه باید بر اساس عدالت انجام پذیرد

فرایند اجرای طرح
توسعه حرم شاهچراغ (ع)
تسهیل شود

و
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وزیر نیرو در جریان سفر به کازرون اعالم کرد :

 ۴۰۰میلیون مترمکعب آب سهم
استان فارس از دریا
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وزیر کشور:

کشف  38تن
مواد مخدر در فارس

مصوبات سفرهای استانی تا تحقق
کامل پیگیری میشوند
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وزیر نفت:

 ۸۰۰میلیارد تومان به بهسازی جاده
شیراز -عسلویه اختصاص یافت

انفجار تروریستی در
مسجد شیعیان در قندهار

معاون رئیس جمهور:

عکس ها  :علی گزبلند  /عصر مرد  م  -ایرنا
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آغاز گامهای منسجم
برای رفع چالشهای
اقتصادی
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وزیر ارشاد:

طرح مدیریت واحد فرهنگی ،تحولآفرین است
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گفت:
مهمتریـن مصوبـه فرهنگی دولت سـیزدهم،
ایجـاد مدیریـت واحـد فرهنگـی در کشـور
اسـت کـه بـا اجـرای آن ،تحـول جـدی در
اقتصـاد فرهنـگ و هنر را شـاهد خواهیم بود.
بـه گـزارش ایرنا،محمـد مهـدی اسـماعیلی
در حاشـیه سـفر بـه اسـتان فـارس در جمـع
خبرنـگاران افـزود :مهمتریـن مصوبـه
فرهنگـی دولـت سـیزدهم در هیـأت دولـت
مصـوب و در حـال تبدیـل بـه قانـون اسـت
کـه در آن مقـرر شـده همـه نهادهایـی کـه
بودجـه فرهنگـی یـا سـاختار فرهنگـی دارنـد
بـه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی بپیوندند؛
بـا ایـن وجـود نظـارت بهینـه بـر هزینـه کـرد
منابـع فرهنگـی سـایر دسـتگاهها نیـز حاصل
می شـود و ایـن وضعیـت کنونـی کـه نوعـی
تبعیـض را در حـوزه فرهنـگ شـاهد هسـتیم
از بیـن خواهـد رفـت و تمامی رسـانه ها نیـز به
میـزان قابـل قبولی از مشـوق ها و تسـهیالت
بهرهمنـد خواهنـد شـد.
وی یـادآور شـد :با پیوسـتن نهادهای صنعتی
و اقتصـادی بـه ایـن بخـش ،شـاهد تحـول
جـدی در اقتصـاد فرهنـگ و هنـر خواهیـم
بود.
تاسـف وزیـر فرهنگ بـرای نیمـه تمام
مانـدن  ۵دهـهای یکـی از مهمتریـن
پروژههـای مـوزهای خاورمیانـه
وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی که پنجشـنبه
بعنـوان نماینـده ویـژه رئیـس جمهـوری به دو
شهرسـتان پاسـارگاد و ارسـنجان سـفر کـرده
بـود ،در تشـریح جزئیـات ایـن سـفر گفـت:
در سـفر بـه ایـن شهرسـتانها بـه جز مسـایل
فرهنگـی و هنـری بـه موضوعاتـی در حـوزه
اقتصاد،صنعت ،بهداشـت و درمان و مسـایل
زیرسـاختی نیـز رسـیدگی شـد.
اسـماعیلی بـه بازدیـد از مـوزه پاسـارگاد کـه
رونـد اجرایـی آن  ۵۰سـال متوقـف مانـده
اشـاره کـرد و گفـت :تعطیلـی کار سـاخت این
مـوزه چندیـن دهـه جـای تاسـف دارد.
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی ادامه داد :کار
مطالعاتـی این موزه در سـال  ۱۳۴۹آغاز و کار
عمرانـی ایـن پـروژه از سـال  ۱۳۵۶آغاز شـده
اسـت و اکنـون نیـز بیـش از  ۵۰سـال اسـت
کـه کار سـاخت این پـروژه آغاز شـده اما هنوز
نیازمنـد اعتباراتـی برای افتتاح اسـت.
وی بـا بیان اینکه این طـرح یکی از مهمترین
پروژههـای مـوزهای خاورمیانـه اسـت،اضافه
کـرد :تامیـن اعتبـار بـرای تکمیـل مـوزه
پاسـارگاد بایـد تسـریع شـود و قطعـا در دولـت
بـرای تخصیـص اعتبـار مـورد نیـاز ایـن طرح

مهـم پیگیـر خواهـم بـود.
وی در ادامـه شـهر پاسـارگاد را منطقـه ای
مسـتعد در حـوزه گردشـگری دانسـت و
عنـوان کـرد :در بازدیـد از شـهر پاسـارگاد
تاسـف خـوردم زیـرا بـا جذابیـت بـاالی ایـن
منطقـه بـه لحـاظ تاریخی،فرهنگی،هنـری
و گردشـگری امـا تاکنـون خدمـات مناسـبی
در شـان ایـن منطقـه ارایـه نشـده و مـردم
ایـن شـهر گالیههـای زیـادی در سـفرم بـه

ایـن منطقـه مطـرح کردنـد کـه تمـام ایـن
مـوارد بـه رئیـس جمهـور منتقـل خواهـد
شد.
اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه درخواسـتهای
مردمی زیـادی در سـفر بـه شـهر تاریخـی
پاسـارگاد بـه وی ارجـاع شـده،اظهار داشـت:
تمام این درخواسـتها در دولت سـیزدهم که
دولـت مـردم اسـت پیگیـری میشـود.
وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـا اشـاره
بـه بازدید وی از یادمان شـهدای گمنام شـهر
پاسـارگاد کـه مشـکالتی از نظـر نامناسـب
بـودن مسـیر دسترسـی داشـت ،بیـان کـرد:
یادمان هـای شـهدای گمنـام در مناطـق
مختلـف اسـتان فـارس تاسـیس شـده کـه در
سـفر امـروز بـه شهرسـتان پاسـارگاد از یکی از
ایـن یادمان هـا بازدیـد کـردم کـه مشـکالتی
از نظـر مسـیر دسترسـی داشـت کـه رفـع این
مشـکالت در دولت مطـرح و پیگیری خواهد
شد .
تالشهـای وزارت ارشـاد دولـت
سـیزدهم بـرای حمایـت از رسـانه و
اصحـاب آن
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در ادامـه بـه
لـزوم حمایـت از رسـانه های رسمی کشـور
تاکیـد کـرد و گفـت :در سـالهای اخیـر بـه
دلیـل تحـوالت رسـانهای و ایجـاد ابزارهـای
نویـن ،رسـانههای مکتـوب مرجعیـت خـود را
از دسـت دادهانـد بگونـه ای کـه در آخریـن

بررسـیها رسـانههای مکتـوب در سـطح
کشـور بیـن  ۲تـا  ۳درصـد محـل رجـوع مردم
هسـتند کـه برخـی از ایـن مراجعـات نیـز بـه
نسـخههای الکترونیکـی رسـانههای مکتوب
اسـت.
اسـماعیلی تصریـح کـرد :دهـه  ۸۰دوره
شـکوفایی نشـریه های کاغذی بـود به نحوی
کـه برخـی روزنامه هـا در روز  ۵۰۰تـا ۶۰۰
هـزار نسـخه تیـراژ داشـتند و  ۵نشـریه باالی
 ۲۰۰هـزار تیـراژ در ایـران وجـود داشـت امـا
رونـد بـه دلیل رشـد تکنولوژی به سـمتی رفته
کـه اکنـون دیگـر ایـن وضعیـت وجود نـدارد.
وی عنـوان کـرد :رونـد نـزول مرجعیـت
روزنامه هـا و رسـانه های مکتـوب تـا حـدودی
طبیعـی اسـت بـه نحـوی کـه بـا توجـه بـه
توسـعه ابزارهـای نویـن اینگونـه تغییـرات در
اغلـب مشـاغل و کسـب و کارهـا ایجـاد شـده
اسـت.
تغییــر اقلیــم رســانهای بــه معنــای
تعطیلــی رســانههای مکتــوب نیســت
اسـماعیلی تغییـر اقلیم از توجه به رسـانههای
مکتـوب به سـمت رسـانه های الکترونیکی را
امـری تحقـق یافته عنـوان کرد و افـزود :این
رونـد بـه معنـای تعطیلـی رسـانههای مکتوب
نیسـت و حاکمیـت بایـد تلاش کنـد کـه
مرجعیـت نسـبی بـرای رسـانههای مکتـوب
حفـظ شـود کـه در حـال حاضـر نیـز اینگونـه
است.
وی عنـوان کـرد :در خصوص مسـکن اهالی
رسـانه نیـز اخیـرا قـراردادی الحاقی بـا وزارت
راه و شهرسـازی منعقـد شـده کـه  ۱۴هـزار
واحـد مسـکن ملی بـرای اهالی رسـانه به رقم
قبلـی کـه حـدود  ۱۰هـزار واحـد بوده اسـت،
افزوده شـود.
اسـماعیلی شـامگاه چهارشـنبه در آسـتانه
سـفر اسـتانی رئیسجمهـوری وارد شـیراز
شـد و در آییـن بزرگداشـت یـادروز حافـظ
شـیرازی شـرکت کـرد .بیسـتم مهرمـاه در
تقویـم رسمی کشـور بـه عنـوان یـادروز حافـظ
نامگـذاری شـده اسـت و هرسـاله برنامههایی
بـه ایـن مناسـبت در چنیـن روزهایـی برگـزار
میشـود.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی همچنین
روز پنجشـنبه بـه شهرسـتانهای پاسـارگاد
و ارسـنجان فـارس سـفر و مسـائل
ایـن شهرسـتانها را بـه نمایندگـی از
رئیسجمهـوری بررسـی کـرد .ایـن عضـو
کابینـه همچنیـن در سـفر بـه شـیراز از رونـد
اجـرای پـروژه ناتمـام تـاالر مرکـزی شـیراز و
همچنیـن تـاالر و گـذر حافـظ بازدیـد کـرد.
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تا تحریم داخلی برداشته نشود،
برداشته شدن تحریم خارجی
تاثیری ندارد
اژهای:

دنبال کوتاهکردن فرآیندهای
پیچیده و فسادزا با همکاری
دولت و مجلس هستیم
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نماینده ولی فقیه در فارس :

حافظ می تواند جلودار ما برای استقالل و عظمت و حماسه آفرینی ها باشد
بـه گـزارش روابـط عمومی نهـاد نماینـده ولـی فقیـه
در فـارس و امـام جمعـه شـیراز ،آیتاللـه دژکام،
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس  ۲۱مهرماه در
آییـن یـادروز حافـظ در کـه در جـوار آرامـگاه خواجـه
اهـل راز برگـزار شـد ،گفـت :جمعـی از فرهیختگان
و عالقهمنـدان بـر گرد آرامـگاه حافظ جمع شـدهاند
تـا بـه او احتـرام کنیـم ،گرچـه حافـظ بـه احتـرام مـا
نیـازی نـدارد بلکـه آمدهایـم تـا از حافـظ یـاد بگیریم
زیـرا جامعـه ما همیشـه بـه ایـن یادگیـری و بهرهمند
شـدن از سـخن حافـظ و نکتهپردازیهـای او
محتـاج اسـت.
وی بـه تبییـن مباحثـی در خصوص پیوند حماسـه و
عرفـان پرداخـت و افـزود :هرچه که بـر بالین حافظ
میآییـم سـخن از عرفـان اسـت و گاهـی بـه نظـر
میرسـد کـه اینقـدر در ایـن وادی جلـو رفتهایـم کـه
نمیخواهیـم واقعیـت عرفان را کـه چگونه در زندگی
مـا تأثیـر میگـذارد و باعث خلـق حماسـههای پیاپی
در جامعـه ایرانـی و اسالمی میشـود را بپذیریـم.
آیتاللـه دژکام بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بپذیریـم کـه
در ایـران از همـان گذشـتههای پیـش از حافـظ تـا
امـروز ،هرجـا صحنهای حماسـی خلق شـده اسـت،
یـک بسـتر معنـوی ،فرهنگـی و عرفانـی پشـت ایـن
حماسـهها بـوده اسـت ،افزود :عطـار نیشـابوری در
میـدان دفـاع از مرزهـای ایران کشـته شـده اسـت و
منطقالطیـرش هنـوز منطق دفـاع از حریم معنویت
و عرفـان و ایـران را بـا هـم بـه مـا یـاد میدهد.
امـام جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکـه ایـن حـال یکـی
پـس از دیگـری در تاریـخ مـا تکـرار شـده اسـت تا به
انقلاب شـکوهمند اسلامی خود رسـیدیم ،گفـت:
اگـر پشـت ایـن حرکـت عظیـم کـه  ۳۰۰هـزار خون
برایـش ریختـه شـده اسـت ،یـک گرایـش معنـوی
عمیـق از سـخن حافـظ نبـود نمیتوانسـتیم شـروع
کنیـم و ادامـه دهیـم.
وی تصریـح کـرد :ایـن فاصلـهای را کـه بـه نوعـی

در اذهـان ایجـاد شـده اسـت کـه گویـی ایـن خـاک
شـهیدان عشـق ربطـی بـه خـاک شـهیدان مـرز و
بـوم مـا نـدارد ،پـاک کنیـم و در ایـن راسـتا بایـد یک
حرکـت عمیـق علمـی و معنـوی شـروع شـود .مـا
بـدون ایـن گذشـته نمیتوانیـم بـرای آینـده خودمان
کاری کنیـم و اگـر ایـن گذشـته را دیگرانـی مصـادره
کننـد و از مـا بگیرنـد ،مطمئـن باشـید کـه شکسـت
خواهیـم خـورد.

آیتاللـه دژکام تصریـح کـرد :در مجموعـه
کتابهـای امـام کـه ایـن حرکـت بـزرگ حماسـه
تاریـخ معاصـر مـا را رقـم زد ،وقتـی نـام حافـظ
را جسـتوجو میکنیـم ،اینقـدر متعـدد اسـت
کـه انسـان تعجـب میکنـد و بعـد مـا غافالنـه
میخواهیـم بگوییـم ایـن حرکـت مربـوط بـه ایـن
فضـا نیسـت .اینجا بنه و مرکزی اسـت که جوشـش
همـه حرکتهـای انقالبـی مـا از اینجاسـت؛ البتـه
حافـظ اینقدر لطیف سـخن گفته اسـت کـه به عمق
جـان همـه مینشـیند و جاذبـه در سـخن حافـظ از
ً
دافعـه مسـلما خیلـی قویتـر اسـت و همـه را سـر
سـفره خـودش ابتدائـا مینشـاند و بـه تعبیـر عامیانه
خودمـان نمکگیـر میکنـد بعـد بـه میـدان اقـدام و

عمـل انقالبـی میبـرد.
عضـو مجلـس خبـرگان بـا بیـان اینکـه اگـر وزیـر
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بنایی بـرای محکـم
کـردن پیونـد بیـن عرفـان و حماسـه نگذارنـد مـا
در سـالهایی کـه پیـش رو داریـم ،ممکـن اسـت
لطمههایـی بخوریـم ،افـزود :سـخنان حافـظ از
قـرآن برمیخیـزد و دیگرانـی کـه میخواهنـد حافظ
را بـه شـکل دیگـری مصـادره کننـد ،پژوهشهـای
قرآنمحـور دربـاره حافـظ کمـک میدهد کـه مقابل
انحـراف و بدفهمی حافـظ را بگیریـم.
وی بـا طـرح ایـن سـئوال کـه در رابطـه بـا پیونـد
حماسـه و عرفـان چقـدر مطلب تولیـد کردیم ،گفت:
ً
در ایـن  ۴۰سـال اخیـر واقعـا بایـد حـرف حماسـی
میزدیـم .متأسـفانه چیـز قابـل مالحظـهای در
ادبیـات و تولیدهـای فکری و علمی مـا در این رابطه
وجـود نـدارد و ایـن رنجی اسـت کـه بارش بـه دوش
ماسـت ،بـرای اینکـه بایـد ایـن کار را میکردیـم امـا
ً
اینقـدر غریـب افتاده اسـت کـه به نظر میرسـد مثال
میتـوان حماسـه بزرگـی مانند  ۸سـال دفاع داشـته
باشـیم امـا پشـتیبانی از عرفـان اصیـل و عمیق مثل
حافـظ نداشـته باشـیم؛ این نشـدنی اسـت.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه نبایـد احسـاس کنیـم
وقتـی همـه چیـز را بـه سـمت حرفهـای عربـی
میبریـم ،تمـام میشـود ،گفـت :گاهـی حرفهـا در
اوج باالتر و با لطافت بیشـتری در سـخنان برخی از
بـزرگان مـا آمـده اسـت .فاصله مولـوی که بـه نوعی
شـاگردان ابـن عربـی بـه او تعلیـم کردهاند تـا حافظ
چنیـن مسـئلهای اوج گرفتـه اسـت نـه اینکـه در آن
حـد مانـده و لطافـت پیـدا کرده اسـت.
امـام جمعـه شـیراز تأکید کـرد :حافظ بـه هیچکدام
از فرقههـای صوفیـه وابسـتگی نـدارد و اویسـی
مسـلک اسـت و خود روحـش به این اوج پـرواز کرده
ً
اسـت و رسـما بـه هیچکـدام از فـرق و جریانهـای
تصـوف رسـما وابسـته نیسـت ،گرچـه معلـوم اسـت

خیلـی خـوب حرفهـای آنـان را میفهمیـده اسـت
امـا در سلسـله آنهـا نمیگنجـد و ایـن خـود یـک
ویژگـی بـرای حافـظ اسـت کـه نبایـد از آن غفلـت
کنیم .
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا ابـراز
امیـدواری از اینکـه حافـظ خوانـی را متناسـب بـا
نیازهـای امـروز خودمـان رواج دهیـم ،گفـت :بـه
تحلیلهـای عالمانـه و ارزشـمندی کـه در زمینـه
حافـظ بسـیار ارائـه میشـود ،احتـرام میگـذارم ولی
حافـظ بـرای مـا محبـوب اسـت ،چـون حـرف دل
مـا را میگویـد و راه جلـوی پایمـان میگـذارد .اگـر
ً
بخواهیـم اشـعار حافـظ را محـدود کنیـم کـه صرفـا
بازتـاب مسـائل اجتماعـی حملـه مغـول و از این نوع
حرفهایـی که زده میشـود ،اسـت ،ایـن بهرهمندی
حافـظ را از قـرآن نادیـده گرفتهایـم.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه حافـظ چـون بازتـاب
آیـات قـرآن در غزلـش دیـده میشـود ،میتوانـد
رهنمـا و جلـودار حرکـت امـروز مـا بـرای اسـتقالل،
عظمـت و حماسـهآفرینیهای جدیـد باشـد ،افزود:
بایـد بـا حافـظ بایـد زندگـی کنیـم چنانـی که بـا قرآن
زندگـی میکنیـم .دیـوان حافـظ را بازتاب آیـات قرآن
میدانیـم.
نماینـده رهبـر معظـم انقلاب در فارس تأکیـد کرد:
اسـتفاده از اشـعار و بهرهگیـری از حافـظ تنهـا یـک
روز و یـک هفتـه نباشـد بلکـه همـه سـال باشـد زیرا
ارتبـاط گرفتـن بـا معانـی ارزشـمندی را حافـظ بـه ما
یـاد میدهـد.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه
مسـلما نـگاه دولـت تـازه نفـس بـه اینکـه مسـائل
فرهنگـی بـه عنـوان متنـی کـه بایـد در حاشـیهاش
بقیـه مسـائل نوشـته شـود ،به میـدان بیاورنـد ،قوی
اسـت ،گفـت :مـا بـه زودی شـاهد حرکتهـای
خوبـی در رابطـه بـا کارهـای مـورد نیـاز فرهنگـی از
وزیـر جـوان تـازه نفـس خواهیـم بـود.

معاون رئیس جمهوری:

  ۳۰میلیارد تومان به ورزش بانوان فارس اختصاص یافت
معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده
کـه در قالـب سـفر اسـتانی دولـت بـه فـارس آمـده
در جمـع بانـوان ورزشـکار گفـت:در ایـن سـفر
 ۳۰میلیـارد تومـان بـه ورزش بانـوان اختصـاص
داده شـده است.انسـیه خزعلـی پـس از بازدیـد از
مجموعـه ورزشـی حجـاب شـیراز در جلسـهای بـا
حضـور بانـوان ورزشـکار و مـدال آور اسـتان فارس
اظهـار کـرد :علاوه بـرآن  ۱۰میلیـارد تومـان از
وزارت نیـرو بـرای مجموعـه ورزشـی حجـاب و ۱۰
میلیـارد تومـان هـم از وزارت نفـت بـرای پـارک

بانـوان در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بتوانیـم هـم
ورزش همگانـی و هـم ورزش قهرمانی در قسـمت
بانـوان را فعالتـر کنیـم.
وی ادامـه داد:مدیـرکل اداره ورزش و جوانـان
اسـتان فـارس قول داده کـه خانه ورزش روسـتایی
ویـژه بانـوان در ایـن اسـتان راه انـدازی شـود.
در زمینـه تامیـن تجهیـزات و وسـایل ورزشـی نیـز
حتمـا ورزشـکاران را مـورد حمایـت قـرار خواهیـم
دادو درصـدد هسـتیم کـه تجهیـزات مربـوط بـه
باشـگاههای ورزشـی بانـوان را پیگیـری کنیـم.

بیمه و استخدام ورزشکاران
خزعلـی در زمینـه بیمـه ورزشـکاران گفت:بیمـه
مطالبـه بـه حقـی اسـت کـه از سـوی هنرمنـدان
و ورزشـکاران مطـرح میشـود امـا درحـال حاضـر
دولـت بـا کسـری بودجـه مواجـه اسـت و امـکان
تعهـد جدید وجـود ندارد ،بدون شـک اگر وضعیت
اقتصـادی کشـور بهتـر شـود بیمـه ورزشـکاران در
دسـتور کار دولـت قـرار می گیرد .تمـام تالش خود
را بـه کار خواهیـم گرفـت کـه بحث قوانیـن مربوط
بـه اسـتخدام ورزشـکاران را پیگیـری کنیـم.

