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خدا را صدا بزن

معطل ماندن اجرای این طرح موجب شده تا مردم از خدمات شهری و ساخت و ساز محروم باشند

خانهتاریخیبرکت
در دست مرمت

تملك خانههاي بافت تاريخي شيراز
با هدف حفاظت
نمایی از بافت فرسوده شیراز /عکس :همشهری ـ گلآفرین منصوری
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غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
بافت تاریخی

راه

تملك خانههاي بافت تاريخي شيراز
با هدف حفاظت

كمربندي شرقي شيراز
بار ترافیک را به دوش میکشد

مدير كل راه و شهرسازي فارس با رد شايعاتي كه در خصوص تخريب خانههاي
تاريخي در شيراز مطرح شده اســت ،گفت :خانههاي داراي ارزش تاریخی در
بافت تاريخي شهر با هدف حفاظت ،مرمت و احيا ،تملك ميشود.
به گزارش ايسنا« ،فيروز تكاور» در جمع خبرنگاران گفت :حفاظت و مرمت آثار
تاريخي يكي از اولويتهاي اداره كل راه و شهرسازي است و اميدواريم با تملك
خانههاي قديمي در بافت تاريخي شهرهاي اســتان ،اين آثار ارزشمند به نحو
مطلوبي مراقبت و نگهداري شوند.
او اعتبار تخصيص يافته براي تملك ،حفاظت ،بازسازي و مرمت خانههاي داراي
ارزش تاريخي در بافت قديمي شيراز را حدود  4الي  5ميليارد تومان اعالم كرد.
تكاور تصريح كرد :هماهنگيهــا و توافقهايي بــا اداره كل ميراث فرهنگي،
صنايعدســتي و گردشــگري فارس براي حفاظت و مرمت خانههاي تاريخي
شيراز انجام شده است.
وي اظهار كرد :براساس توافقهاي انجام شده تملک ،حفاظت و مرمت و بهسازی
خانههای داراي ارزش تاريخي شيراز برعهده اداره كل راه و شهرسازي و تغيير
كاربري و ورود سرمايهگذاران به عهده میراث فرهنگي است.
تکاور با بیان اینکه اكنون تملك ،حفاظت ،مرمت و بهسازي خانههاي داراي
ارزش تاريخي با نظارت كارشناســان ميراث فرهنگي انجام ميشــود ،گفت:
خانههاي تاريخي تملك شــده توســط اين اداره كل ،به هيچ عنوان تخريب
نميشود.
مديركل راه و شهرســازي اضافه كرد :محدوده بافت تاریخی شــیراز ،بافتي
ارزشمند است و باید حفاظت شده و به محلی برای حضور بیشتر گردشگران
تبدیل شود.

مدیر کل راه و شهرســازی فارس گفت :محور پرترافیک سعادت شهر  -ارسنجان در
پروژه ملی ما تعریف شده است ،چرا که مسیر بندرعباس ،خاوران ،سروستان ،خرامه و
ارسنجان به سعادت شهر به عنوان کمربندی شرقی شیراز محسوب میشود.
به گزارش ایرنا« ،فیروز تکاور» در جریان بازدید از پروژههای راهســازی و همچنین
مسکن مهر شهرستان پاســارگاد افزود :ما نیز ترافیک بندرعباس را از طریق محور
الر  -جهرم مستقیما به سعادت شهر متصل میکنیم.
تکاور اظهار کرد :با اجرای این مسیر میانبر حدود  100کیلومتر از طول محور کاسته
میشود .اين پروژه جزو برنامههاي اجرايي راه و شهرسازي فارس قرار دارد و اكنون تا
خرامه آسفالت شده است .وی ادامه میدهد :پروژه احداث كمربندي شرقي شيراز با
هدف انتقال بخشي از ترافیک محور بندرعباس از طریق الر ،جهرم و به شكل مستقیم
به سعادت شهر در شمال فارس اجرا میشود.
او افزود :هم اینک محور سروستان – خرامه به طور کامل آسفالت و افتتاح شده و اجرای
 30کیلومتر باقیمانده مسیر ارسنجان به خرامه را نیز در اولویت قرار داده ایم که بعد از
تکمیل آن ،عملیات اجرایی محور ارسنجان به سعادت شهر آغاز میشود.
تکاور گفت :بر اســاس مطالعات انجام شــده ،عملیات اجرایی محور ارســنجان به
سعادتشهر قرار است در سال  97آغاز شود اما ازآنجا که شاهد بروز تصادفهای متعدد
در محور ورودی سعادت شهر به ارسنجان هســتیم در صورت تامین اعتبار از سوی
فرمانداری ،چند کیلومتر از این محور را تعریض میکنیم و پروژه اصلی نیز در آینده بر
روی آن انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی گفت:از جمله پروژههای مهم و ملی در حال اجرا در فارس
میتوان به آزاد راه شیراز – اصفهان اشــاره کرد که قطعا با بهره برداری از آن شاهد
تحوالت چشمگیری در بخشهای اقتصادی ،حمل و نقل مسافر و بار و همچنین حوزه
گردشگری خواهیم بود.
وي در خصوص زیر گذر سه راهی پاسارگاد که به صورت نیمه تمام رها شده است نيز
گفت :این زیرگذر و سه راهی نیاز به یک باز بینی دارد .چنانچه این باز بینی انجام شود
قطعا اجراي آن از وضعيت كنوني مطلوبتر خواهد بود.
تكاور برای اجرای طرحهای یاد شــده اعتباری معادل  10میلیارد تومان را برآورد و
اضافه كرد :تالش خواهیم کرد به دلیل مسیر گردشگران به مجموعه تاریخی پاسارگاد
سهراهی بخش پاسارگاد را به سرانجام برسانیم.
این مسئول ادامه داد:طی  4سال گذشته تاکنون در تمام حوزهها از جمله راههای اصلی
و فرعی ،بزرگراه و آزاد راه و راه روستایی فعالیتها و اقدامات خوبی در این استان انجام
گرفته و پروژههای متعددی نیز در دست اجراست.
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كمربندي شرقي شيراز
بار ترافیک را
به دوش میکشد

با تکمیل این پروژه از ترافیک محور بندرعباس از طریق الر
جهرم کاسته میشود و به شكل مستقیم به سعادت شهر
در شمال فارس انتقال مییابد
1

دیوار جنوبی تختجمشید
سر از خاک بیرون آورد
همزمان بــا کاوش آبراهه ها ،دیوار پنهــان بخش جنوبی
مجموعه جهانی تخت جمشید آشکار و شناسایی شد .مدیر
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی از قول باستان شناس و سرپرست هیات
باستان شناســی آبراهههای تخت جمشید گفت :با شــروع کاوشهای تخت
جمشید از  90سال پیش خاک حاصل از کاوشها در بخش جنوبی...
صفحه 8را
بخوانید

نمایش
دستهای دراز
همتهای کوتاه

 |6فرهنگ

کتابخانه عمومی
در مطب دکتر
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صنعت
راهاندازی دفتر کار الکترونیکی
برای صنعتگران استان

بیش از 2هزار دفتر کار مجازی برای معرفی
محصوالت واحدهای صنعتی فارس تشکیل شده است
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت :با هدف معرفی
محصوالت و خدمات صنعتگران اســتان 2 ،هزار و  697دفتر کار
مجازی برای واحدهای صنعتی فارس در ســایت www.sme.ir
تشکیل شده است.
«شاهپور قنبری» در گفت و گو با ایرنا افزود :تشکیل این دفاتر کار
مجازی در مدت  4سال فعالیت دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری
گرفت و  746دفتر از حمایتهای شــرکت شهرکهای صنعتی
فارس بهرهمند شدند.
وی با اشاره به معرفی هزار و  622محصول واحدهای صنعتی فارس
در ســایت  sme.irاظهار کرد :با احتساب این تعداد محصول ،در
مجموع تاکنون  3هزار و  235محصول واحدهای صنعتی استان
در این سایت ثبت شده است .وی بیان کرد :با راه اندازی دفاتر کار
مجازی در سایت  ،sme.irاطالعات محصوالت و خدمات متنوع
صنایع تولیدی استان برای استفاده عموم ارائه شده است .قنبری در
مورد مزیتهای تشکیل دفاتر کار مجازی برای واحدهای تولیدی
و صنعتی اظهار کرد :واحدهای صنعتی میتوانند بدون پرداخت
هزینه از طریق عضویت در پایگاه  www.sme.irصاحب دفتر کار
الکترونیکی و یک سایت اطالع رســانی شوند .همچنین از طریق
آن ،ضمن تامین نیازهای ارتباطی و کاری ،به معرفی محصوالت و
خدمات خود بپردازند و قابلیتهای تجاری خود را افزایش دهند.
قنبری بیان کرد :با استفاده از این دفاتر ،آخرین اطالعات بنگاههای
تولیدی و صنعتی با کمترین هزینه ،عالوه بر مشتریان داخلی در
دسترس مشتریان بینالمللی قرار میگیرد.
وی ادامه داد :همچنیــن واحدهای صنعتی عضو این ســایت به
طور رایگان از پشــتیبانی فنی و تجاری سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.
به گفته این مسئول ،امکان دسترسی سریع و آسان به مشخصات
واحدهای صنعتی کوچک ،متوسط و شهرکهای صنعتی سراسر
کشور ،دسترسی به اطالعات خدمات و محصوالت ارائه شده متعلق
به واحدهای صنعتی ،درج اطالعات واحدهای صنعتی به تفکیک
محصول ،نام شرکت ،استان ،شهرستان و شهرک صنعتی ،از جمله
مزایای این سایت است .وی گفت :همچنین دسترسی به محصوالت
و خدمات براساس نوع صنعت ،دسترسی به دفاتر کار الکترونیکی
برای واحدهای صنعتی ،ایجاد وب سایت و پست الکترونیک برای
واحدهای صنعتی ،مشاهده وبسایتهای اختصاصی واحدهای
صنعتی و چگونگی ارتباطات الکترونیکی میان این واحدها از دیگر
قابلیتهای سایت  sme.irمحسوب میشود.
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بیرم لرزید
زمین لرزهای به بزرگی  3/3ریشتر بیرم در فارس را لرزاند .به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور ،این
زمین لرزه در ساعت  ۳و  ۸دقیقه و  ۳۱ثانیه  30مرداد در عمق  ۱۱کیلومتری زمین رخ داد .بیرم در
حدود  ۱۴۰کیلومتری الرستان قراردارد.

پيامك شما را درباره
روزنامه فارس م 
يخوانيم
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اخبار کوتاه
افتتاح  ۷۵طرح عمرانی در سپیدان

شهردار منطقه  10شیراز :مشکالت مردم این منطقه پس از تصویب و ابالغ طرح تفصیلی به شهرداری حل میشود

 ۵ســال از الحاق گویم به
شهری شــیراز میگــذرد امــا
تصویبنشــدن طــرح
تفصیلی آن سبب شده که مردم از برخی
از خدمات شهری محروم بمانند.
آذر سال گذشته بود که تعدادی از مردم
شــهرک گویم به دلیل عدم گازرسانی
به منازل مسکونیشــان مقابل شرکت
گاز تجمع کردنــد« .خدما ترســانی
بدون استعالم و مجوز شهرداری خالف
قانون است» ،پاســخ مسئوالن اداره گاز
به تجمعکننــدگان بود .این مشــکل و

مدیر شهرســازی اداره کل راه و
شهرسازی فارس :طرح تفصیلی
گویم  2قسمت دارد :یکی بافت و
محدودهای که در گذشته در طرح
هادی روســتایی واقع شده و یک
قسمت هم پس از آن به این شهرک
اضافه شده است .کلیت طرح در
کمیسیون ماده  5تصویب شده اما
قســمتی که خارج از طرح هادی
است تحت عنوان مغایرت اساسی
باید به تایید کارگروه امور زیربنایی
و شهرسازی اســتان و پس از آن
شورای عالی شهرسازی برسد

مشکالت دیگری که در مورد دستگاههای
خدمات رســانی چون برق ،آب و تلفن
برای مردم این نقطه از شــهر شیراز به
وجود آمده ،ریشــه در یک موضوع دارد
و آن اینکه طرح تفصیلی گویم پس از 5
سال هنوز تصویب نشده است.
ارائه خدمات شهری با طرح تفصیلی

شهردار منطقه  10شــیراز در گفتوگو
با تســنیم از حل مشــکالت مردم این
منطقه پــس از تصویب و ابــاغ طرح
تفصیلی به شــهرداری سخن میگوید.
به گفتــه «بابکهمتی» دســتگاههای
خدماترســان زمانــی میتوانند برای
خدماتی مثل آب ،برق ،گاز و تلفن اقدام
کنند که از ســوی شــهرداری استعالم
و مجوز دریافت کنند کــه به دلیل عدم
تصویب طرح تفصیلی گویم این موضوع
به یکی از مشــکالت مردم تبدیل شده
است .این مســئول میافزاید :عالوه بر
خدمات شهری روند صدور مجوز احداث
نیز در این منطقه منوط به طرح تفصیلی
اســت .با تصویــب ســریعتر این طرح
مشکالت امور شــهری مردم زودتر حل
میشود.
در انتظار تایید نهایی

امام جماعت مســجد حاج حسینی نیز
مهمترین و اصلیترین مشکل مردم گویم

نمایی از محله گویم

را عدم تصویب طرح تفصیلی شــهرک
گویم و شــهرکهای اقماری اطراف آن
اعالم میکند.
حجتاالســام «محمدرضــا خــادم»
این موضوع را چنین شــرح میدهد :در
سال 91فرماندار وقت شیراز عجوالنه و
بدون در نظر گرفتن خدمات الزم گویم
را ملحق به کالنشــهر شــیراز میکند.
با گذشت  5ســال با وجود اینکه طرح
تفصیلی توسط شورای شهر و شهرداری
تصویب شــده و فرماندار هم تایید کرده
اما هنوز به شهرداری منطقه ابالغ نشده
است .به گفته امام جماعت مسجد حاج
حسینی ،این طرح بیش از یک سال در
کمیسیون ماده  5استانداری بوده و پس
از تصویب در این کمیســیون به کمیته

برنامهریزی ارجاع داده شده است .کمیته
برنامهریزی باید طرح را تصویب و برای
تایید نهایی به شــورای عالی شهرسازی
کشور بفرستد اما تاکنون اقدامی نشده
است.
خادم ادامــه میدهــد :در بازدیدی که
آیتاهلل «اســداهلل ایمانــی» امام جمعه
شیراز در خرداد از شهرک گویم داشتند
این موضوع به عنوان مطالبه اصلی مردم
طرح شــد .قرار بر این شد که مسئوالن
ظرف یک ماه این مشکل را حل کنند اما
از آن زمان  2ماه گذشته و طرح هنوز در
کمیته برنامهریزی است.
مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی

تجهیز24محوراستانبهسامانهترددشمار
مديركل راهداری و حملونقل جادهای فارس از تجهیز
راهداری  24محور استان به سامانه تردد شمار همزمان با هفته
دولت خبر داد.
به گزارش فــارس ،همزمان با هفتــه دولت و با اختصــاص بیش از
یک میلیارد و  920میلیــون ریال اعتبار ،در  24محور مرودشــت-
سعادتشــهر ،نورآباد -قائمیه ،سروســتان -فسا ،فســا -استهبان،
استهبان -نیریز ،فسا -داراب ،گلهدار -دار المیزان ،فیروزآباد -فراشبند،

انتظار برای جلسه شورای برنامهریزی

اقلید -یاســوج ،گراش -اوز ،الر -المرد و صفاشــهر -سورمق سامانه
ترددشمار راهاندازی میشود.
مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای اظهار کــرد :تا پیشاز این
78محور استان به سامانه تردد شــمار مجهز بود که تعداد محورهای
زیرپوشش این سامانه همزمان با هفته دولت و با افزایش  31درصدی
به  102محور خواهد رسید.
«علیرضا سیاه پور» ادامه داد :سامانههای تردد شمار بهعنوان یکی از

فارس بــه عنوان مســئول پیگیری این
موضوع در کمیته برنامهریزی میگوید:
طرح تفصیلی گویم  2قسمت دارد :یکی
بافت و محدودهای که در گذشته در طرح
هادی روستایی واقع شده و یک قسمت
هم پس از آن به این شهرک اضافه شده
اســت« .علی گودرزی» ادامه میدهد:
کلیت طرح در کمیسیون ماده  5تصویب
شده اما قسمتی که خارج از طرح هادی
اســت تحت عنــوان مغایرت اساســی
باید به تایید کارگروه امــور زیربنایی و
شهرسازی اســتان و پس از آن شورای
عالی شهرسازی برسد.
گودرزی از مطرح کردن و تصویب طرح
در کارگروه امور زیربنایی و شهرســازی
استان سخن میگوید و میافزاید :برای
طی دیگر مراحل باید در جلسه شورای
برنامهریزی اســتان که هر مــاه یک بار
تشــکیل میشــود ،مطــرح و تصویب
شــود .به گفته وی ،دبیرخانه این شورا
باید موضوع طرح تفصیلی شهرک گویم
را در دستور کار جلســه قرار دهد تا این
موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
با وجود اینکه تاکیــد آیتاهلل ایمانی بر
تسریع امور مردم و حل مشکالت آنها با
همافزایی بین دستگاههای مرتبط بوده،
اما پاسکاری و بوروکراسیهای طوالنی
سبب شــده که مشــکالت مردم گویم
همچنان باقی بماند.

دستگاههای  ITSو با بهکارگیری اطالعات ،ارتباطات و فناوریهای
کنترلی در جهت بهبود و اصالح عملیات شبکه حملونقل جادهای
عمل کرده و با ابزار و امکانات مناسب به کاربران جادهای برای اتخاذ
تصمیم بهتر و مناسبتر یاری میرساند.
مدیرکل راهــداری و حملونقل جــادهای عنوان کــرد :اطالعات
استخراجشده از دستگاههای تردد شمار به همراه تصاویر دریافتی از
دوربینهای نظارت تصویری ،در مرکز مدیریت راههای فارس تجمیع
شده و عالوه بر تحلیل آماری و محتوایی دادهها ،اطالعرسانی لحظهای
به مسئوالن ذیربط در صورت لزوم انجام میشود.
ســیاه پور مطرح کرد :اطالعات دستگاههای تردد شــمار از طریق

فرماندار ســپیدان از افتتاح  ۷۵طرح عمرانی
با اعتباری افــزون بر  ۳۰۰میلیــارد ریال در
این شهرســتان خبر داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان« ،شبیر زارع خفری» گفت:
این طرحها در  3بخش مرکــزی ،همایجان
و بیضا افتتاح خواهد شــد .وی افزود :تعداد ۵
طرح عمرانی نیز با اعتبار اولیه بالغبر  ۵میلیارد
ریال در این شهرســتان کلنــگ زنی خواهد
شد .شهرستان ســپیدان در  ۷۰کیلومتری
شمالغرب شیراز واقع شده است.

پلمب دندانپزشکی غیرمجاز

یک واحد غیرمجاز دندانپزشــکی در حومه
شــیراز تعطیل شــد .بــه گزارش باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،دکتــر «عبدالخالــق
کشــاورزی» نماینــده وزیــر بهداشــت در
کمیسیون ماده  ۱۱تعزیرات حکومتی دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز گفت :در پی اعالم اداره
دندانپزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی مبنی
بر فعالیت فردی بدون مجــوز در زمینه ارائه
خدمات دندانپزشــکی به بیماران در حومه
شیراز ،موضوع در کمیسیون ماده  ۱۱مطرح
و پرونده به دادگاه انقالب شــیراز ارجاع شد.
وی ادامه داد :با دستور مقام قضایی ،این مکان
غیرمجاز دندانپزشکی تعطیل و فرد متخلف
تحت پیگرد قانونی قرار گرفت .کشــاورزی از
شهروندان درخواست کرد :در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،با تلفــن  ۱۸۱۹که به صورت
شبانه روزی آماده پاسخگویی به همشهریان
است ،تماس بگیرند.

شبکه فیبر نوری یا دستگاههای ماهوارهای در اختیار مرکز مدیریت
راههای کشور قرارمی گیرد .پس از پردازش و تبدیل این اطالعات به
نمایههای گرافیکی ،وضعیت لحظهای ترافیک جادهای بارنگهای
مختلف در سایت اینترنتی به نشــانی  www.141.irبه اطالع همه
کاربران میرسد.
وی با اشــاره به اینکه فارس از جایگاه ویژهای در حملونقل کشور
برخوردار است بر لزوم گســترش تعداد تردد شمارها برای استخراج
دقیق آمار و اطالعات میزان تردد و تحلیــل کاربردی آن به منظور
برنامهریزی و مدیریت جریان ترافیک و تدوین برنامههای کوتاهمدت
و بلندمدت برای افزایش ایمنی تردد و نگهداری راهها تأکید کرد.

معماریکهزنبورداریرابرگزید

کارآفرین ممسنی :تولید گرده ،موم ،زهر زنبور و ژل رویال درآمدزایی خوبی برای تولیدکنندگان دارد

زنبورداری صنعتی چند منظوره است که
کارآفرینی جنبههای مختلف آن با وجود درآمدزایی
مغفول مانده است.
«شجاع قائدی» اهل ممسنی است و کارشناسی ارشد
معماری دارد اما در زمینه پرورش زنبور عسل فعالیت
میکند و موفق شده ســاالنه  12تن عسل تولید کند.
وی در گفتوگو با تســنیم عالقه به زنبورداری و نبود
بازار کاری مناسب را علت رویگردانی از معماری اعالم
میکند .او میگوید که سال  91با یک کندو کار خود را
آغاز کرده و اکنون  200کندو دارد .هرچند قائدی تا یکی
دو سال گذشته  400کندو را اداره میکرد اما مشکالت
مالی سبب شد که این تعداد به نصف کاهش پیدا کند.
وام  15میلیون تومانی بسیج ســازندگی نقطه شروع
فعالیت این کارآفرین شهرســتان ممسنی بود تا امروز
که تصمیم گرفته پرورش ملکه را در صنعت زنبورداری
امتحان کند .به گفته قائــدی ،با پرورش ملکه و اصالح
نژاد زنبورها میتوان عســل بیشــتری تولید کرد .وی
پیشبینی میکند کــه با انجام ایــن کار میزان تولید
عسلش تا 200درصد افزایش داشته باشد.

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

خبرنگار

امام جواد(ع) جوانترین امام و کسی
مناسبت بود که مردم در رفتار و آداب اجتماعی
و علم و تقوا او را بهترین یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهــای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شــد .امام محمد
تقی(ع) پس از شــهادت پدرش امــام رضا (ع) در
ســال  203قمری ،مقام امامت را در هشت سالگی
بر عهده گرفت و آن را با راستی و درستی به مقصد
عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شــهادت امامی است که به
جوانی و بخشــایش معروف شــده ...مردی از تبار
پاک رســولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در ســن
 8سالگی به مدت  16سال امامت را بر عهده داشت
و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه را جلوه خاص
بخشید .تال شهای چشــمگیر ایشــان عباسیان
را آنچنــان غافلگیر کرد که نتوانســتند حضرت را
تحمل کنند و سرانجام با توطئه معتصم به شهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی نقل
شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی با قرآن
کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس بــا ائمه (ع) را
یکی از ترفندهای این سلسله برای در دام کشیدن
ائمهاطهار(ع) میدانستند.
ت نظر داشته
عباسیها چون میخواستند ائمه را تح 
باشند ،به زور و اجبار ،یکی از دخترهایشان را برای
ازدواج با ائمه پیشنهاد میدادند .میگفتند :دختر و
داماد ما باید همین جا کنار خودمان باشند! برای این
که به یک شکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر
و مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مســموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از سوی خلیفه صورت گرفته و مراسم
تدفین امام(ع) با ترس و لرز بســیار انجام شــد .در
برخی منابع نقل شده که ابتدا از کفن و دفن امام(ع)

گزارش تصویری

عکس :همشهری  -محمد مرادی

زنبورداری؛ صنعتی چند منظوره

قائدی میگوید :صنعت زنبــورداری منحصر به تولید
عسل نیست بلکه تولید گرده ،موم ،زهر زنبور و ژل رویال
که با عنوان شــاه انگبین معروف است دیگر موارد این
صنعت است که فعالیت در آنها درآمدزایی خوبی برای
تولیدکننده دارد .به گفته وی ،هر یک از دیگر شاخههای
صنعت زنبورداری مواد اولیه بــرای دیگر صنایع مانند
داروسازی و تولید لوازم بهداشتی و آرایشی است و در
صورتی که این موارد در سطح گسترده تولید شود ،نیاز
دیگر صنایع را نیز تامین میکند.
کارآفرین شهرستان ممسنی میافزاید :آموزشی برای
آشنایی زنبورداران با دیگر زمینههای این صنعت از سوی
نهادهای دولتی داده نمیشود و تنها تعداد معدودی به
صورت خودآموز و از طریق اینترنت در جریان این امور
قرار میگیرند.
نبود سرمایه در گردش

قائدی نبود سرمایه در گردش را مهمترین مشکل برای
توسعه صنعت زنبورداری عنوان میکند و میگوید :اگر

شور و نشاط تابستانی

مشکالت مالی از پیشروی تولیدکننده برداشته شود،
میتواند کار را توسعه و برای تعداد بیشتری اشتغالزایی
کند.
وی پیش از این در زمینه کندوســازی نیز فعال و برای
 5نفر اشــتغالزایی کرده بود اما به دلیل مشکالت مالی
کارگاه به مدت  2سال است که تعطیل شده است.

مربيان و ناجيانغريق بیمه شدند
مدير تربیتبدنی دانشگاه
بیمه
علوم پزشکی شیراز :بيش
از  60مربی و ناجی غريق
شاغل در مديريت تربیتبدنی دانشگاه
علوم پزشكی شيراز زیرپوشش بيمه قرار
گرفتند .به گــزارش روابــط عمومی
دانشگاه علوم پزشــکی شیراز« ،حیدر

دانشجوی شیرازی روبات شبیه ساز حرکت ویلچر ساخت
محمدرضا بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد واحد شــیراز ،روبات شبیهساز حرکت ویلچر ساخت.
بهگزارش ایرنا ،این روبات با استفاده از حرکات صورت فرد و پردازش تصاویر و تنها از طریق یک نرمافزار
موبایل ،وضعیت نگاه و چرخش صورت بیمار را ثبت و تحلیل میکند و سپس ویلچر را حرکت میدهد.

صفر پور» گفت :پس از چند ماه رایزنی با
شرکتهای تأمین نیروی انسانی طرف
قرارداد دانشــگاه علوم پزشکی شیراز،
موفق شــدیم تا تمامی ناجیان غریق و
مربیان شنای شاغل در مجموعههای
ورزشی این مدیریت را زیرپوشش بیمه
تأمین اجتماعی قرار دهیم.وی ادامه داد:

در حال حاضر تمامی مربیان و ناجیان
غریق زن و مرد شاغل در این مدیریت،
عالوه بر استفاده از خدمات کامل تأمین
اجتماعی و تغییر وضعیت استخدامی از
قرارداد ساعتی به استخدام شرکتی ،از
مزایای دریافت حقوق منظم و ماهیانه
نیز برخوردار شدهاند.

کودکان ،نوجوانان و جوانان شیرازی
این روزها اوقات فراغت خود را
در پارکها و اماکن تفریحی مانند
استخر به شیوهای مهیج میگذرانند
و تا حد امکان سعی دارند از
تعطیالت تابستانیشان به نحو
مطلوب بهره ببرند.

امتناع میکردند اما هر روز که میگذشت ،پیکر امام یادگاران بسیاری به جا نمانده؛ با این حال هر کدام
جواد(ع) خوشبوتر میشد .به همین دلیل معتصم از از روایتهای ایشــان میتواند چــراغ راهی برای
ترس ارادت مردم دستور کفن و دفن داد.
شیعیان باشد.
از فضایل امــام جواد(ع) موضوعهای بســیاری در
امامت
کتابهای تاریخی شــیعه نقل شــده است .نکاتی
مزار امام نهــم شــیعیان در شــهر کاظمین و در که نشان میدهد میتوان در عنفوان جوانی الگوی
جوار جدشــان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشــقان انسانهای بیشــماری بود و بر صفحه تاریخ خوش
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن امام درخشید.
میتواند آغاز راهی برای بهتر زیستن در این جهان نقل شــده وقتی امام جــواد(ع) به دنیــا آمد ،امام
باشد.
رضــا(ع) فرمودنــد« :حق
امام جــواد(ع) در ســال
تعالی فرزندی بــه من عطا
کرد که همچون موســیبن
 203قمــری و در ســن
 7ســالگی بعد از شهادت
عمران دریاها را میشکافد و
امام نهم(ع) با وجود سن کم در مقام
مثل عیسیبن مریم خداوند
پدر بزرگوارش مســئولیت
هدایت مــردم را به عهده رهبری امت اسالم ،به عنوان الگوی
مادرش را مقدس گردانیده و
گرفت .ســن و ســال کم دانشــمندان جوان چنان در عرصه او طاهر و مطهر آفریده شده
ایشــان در آن زمان حرف علم و دانش درخشید که دوست و است ».آن وقت گفت« :این
و حدیثهای بســیاری به دشمن را به تعجب و شگفتی واداشت .کودک به جور و ستم کشته
همراه آورد امــا تأکیدات گفتوگوها ،مناظر هها ،پاســخ به خواهد شد و اهل آسمانها
همیشــگی امام هشتم(ع) شبهههای عصر ،گفتارهای حکیمانه برایش گریــه خواهند کرد،
مبنی بــر جایگزینی امام و خطابههای آن امام همام گواهی بر خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشــان ،این مدعاست که سن و سال نمیتواند قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را برای شیعیان راستین عامل برتری در مکتب تشیع باشد آنها بعــد از قتل او بهرهای
هموار کرد.
بلکه باید دانش و تقوا و صداقت را به از زندگی نخواهند برد و به
زودی به عذاب الهی واصل
امام نهم(ع) با وجود سن کم عنوان معیارهای اصلی در نظر گرفت
خواهند شد».
در مقام رهبری امت اسالم،
به عنوان الگوی دانشمندان
از مناظرههــای علمی امام
جوان چنــان در عرصه علم و دانش درخشــید که جــواد(ع) در دوران جوانــی مطالب بســیاری در
دوست و دشــمن را به تعجب و شــگفتی واداشت .کتابهای شیعه و سنی نقل شده است؛ مناظرههایی
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاســخ به شبهههای عصر ،که بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهــای حکیمانه و خطابههــای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا که
گواهی بر این مدعاست که ســن و سال نمیتواند با سالح دانش در مســیر اطاعت پروردگار حرکت
عامل برتری در مکتب تشیع باشد بلکه باید دانش میکند.
و تقوا و صداقت را به عنوان معیارهای اصلی در نظر
بخشندگی و سخاوت
گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) در حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد
سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن زمان میرتبار» ،عضو گــروه مبلغان ســازمان فرهنگ و
حضور داشتند و هر کس ســؤالی میپرسید ،تعداد ارتباطات اســامی با تسلیت فرارســیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهــار کرد:
زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
از امام جواد(ع) بــه دلیل خفقان دوران عباســی امام جواد(ع) در شــرایطی زندگــی میکردند که
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یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد(ع) آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود

نمایی از بارگاه امام جواد(ع) در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز

دسیسه عباســیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامــت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباســیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیان این که امام جواد(ع) در سنین کودکی به
امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان دوران عباسی،
تربیت محدثان بزرگ و شــاگردان نامی ،موضوع با
اهمیتی بود که امام جــواد(ع) با ظرافت خاصی آن
را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشگر حوزه دین ،مبارزه با فرقههای
انحرافی یکــی از مهمتریــن اقدامهــای امام نهم
شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی امام جواد(ع)
را زمینهساز جریان مهدویت در آخرالزمان دانست.
چرا که در سن کودکی به امامت رسید و ارتباطش
با عامــه مردم بــه دلیل خفقان حکومت عباســی
محدود بود.
حجتاالســام میرتبــار ،بــا بیان این کــه جود،

بخشــندگی و ســخاوت امام جــواد(ع) از نکات
بارز شــخصیتی ایشان محسوب میشــود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انســانهای
مختلف ،دستگیری میکردند و اصوال این شاخصه،
در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و زبانزد دوست و
دشمن بود.
آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغز و عبارتهــا و حکایتهای زیبای
بسیاری از امام جواد(ع) نقل شده اما شاید زیباترین
جملهها مربوط به مهمترین مأموریتهای ایشــان
باشــد .یکی از مهمترین مأموریتهــای این امام
بزرگوار آماده کردن مردم برای غیبت دوازدهمین
پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شــیخ صــدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم امام
جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به جضرت

قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل محمد ،همان
مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع به جواب دادن
کرد و به من فرمــود:ای ابوالقاســم! همانا قائم ما،
همان مهدی است که واجب است در روزگار غیبت،
منتظرش بمانند و در ظهــورش ،فرمانبرداریاش
کنند و او سومین فرد از فرزندان من است .سوگند
به آن خدایی که حضرت محمد(ص) را به پیامبری
برانگیخت و ما را به امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا
زمانی باقی نماند جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را
طوالنی خواهد کرد تا قائــم ما ظهور کند و زمین را
از عدل و داد آکنده ســازد ،چنان که از ظلم و جور،
پر شده باشــد و خدای متعال البته در یک شب کار
او را ســامان میدهد ،چنانکه کار موسای کلیم را
سامان بخشید.
سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج
است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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فرهنگی
اهدای  30ميليون تومان كتاب
به كتابخانههاي جهرم
مدير عامل انجمن خیران كتابخانهســاز جهرم از اهداي
بیش از 3هزار جلد کتاب با ارزش تقریبی  30میلیون تومان
به کتابخانههای اين شهرستان خبر داد .به گزارش ایسنا
«مجتبی امیرزاده» با اشــاره به اينكه بيش از  3هزار جلد
كتاب توسط «مؤسسه خیری ه مهرگیتی» به کتابخانههای
جهرم اهدا شــده اســت ،گفت :کتابهاي اهدايي پس از
ساماندهی بر اساس نیاز کتابخانههای عمومی بسته بندی و
ارسال خواهد شد .امیرزاده با اشاره به اجرای طرح «اهدای
کتاب ،اهدای دانایی» ،هدایت خیران خیراندیش به حوزه
فرهنگ را از نیازهای ضروری جهرم دانســت .مديرعامل
انجمن خیران كتابخانهســاز بیان کرد :ساخت ،تجهیز،
تعمیر و ترویج فرهنگ مطالعه از فعالیتهای انجمن خیران
کتابخانهساز اســت که تداوم آن یاری و همراهی خیران و
مسئوالن شهرستان جهرم را طلب ميكند.

تئاتر «کچول و دیو دنیای مجازی»
از فسا راهی الهیجان شد
نمایش «کچــول و دیو دنیای مجازی» از فســا به عنوان
نماینده فارس راهی هشتمین جشــنواره تئاتر خیابانی
الهیجان شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی فســا در گفت و گو با مهر
گفت :این نمایش خیابانی به نویسندگی یوسف شکوهی و
محمد بیژنی نسب و کارگردانی محمد بیژنی نسب از فسا
به بخش کودک هشتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند
الهیجان راه پیــدا کرد« .محمدکاظــم رحمانی» افزود:
در این نمایش که محمد بیژنی نســب ،یوسف شکوهی،
سپیده صادقیان ،شــیدا بردبار ،پریسا صحراپور و علیرضا
حیران ایفای نقش میکنند ســعی شده است مقایسه ای
بین بازیهای مجازی و بازیهای محلی بومی شــود .وی
ادامه داد :این تئاتر کودک درپی این است که به فاصله نسل
نوجوان و جوان با بازیهای بومی اشاره کند.
رحمانی افزود :در نمایش «کچول» در «ده تیکه دوزی»
زندگی میکند و هم بازی ندارد و همه دوستانش سرگرم
بازیهای جدید امروزی ( مجازی ) هستند .لذا او تصمیم
میگیرد با سفر به شهرهای ایران بازیهای محلی آنها را فرا
گیرد تا با مراجعت به ده تیکه دوزی دوباره بچهها و هم سن
و ساالنش را به سمت بازیهای محلی جذب کند.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكfars@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

خانه تاریخی برکت در دست مرمت

همشهری
صدای
زندگی بهتر
021-88932308

خانه علیاکبر برکت در شمال مجموعه زندیه متعلق به دوره پهلوی اول است
مدیــرکل میــراث فرهنگی،
مرمت صنایع دســتی و گردشگری
فارس از بهسازی و مرمت خانه
تاریخی برکــت واقع در بافت قدیم شــیراز
توســط اســتادکاران مرمت این اداره کل
خبرداد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری فارس
«مصیب امیــری» در این خصــوص گفت:
خانه علیاکبر برکت واقع در شمال مجموعه
زندیه ،متعلــق به دوره پهلــوی اول ،دارای
580متر مساحت بوده و مالکیت آن متعلق به
میراث فرهنگی است .وی نقاشیهای سقفی
شاهنشــین را از ویژگیهای این بنا عنوان و
اضافه كرد :هنر نقاشی روی سقف که اهلفن
آن را مرجوک مینامنــد ،در دوره قاجاریه
کامال رواج داشته است.
اميري گفــت :در این نقاشــیها که بر روی
چوب اجرا ميشــود ،با نقشهای اسلیمی و
ترنج کار شده است.

وي اضافه كرد :پوســترهای زنان اروپایی که
در دوره قاجاریه وارد ایران میشد نیز در بین
نقاشیها جاسازی و کادر بندی شده است.
مدير كل ميراث فرهنگي اضافــه كرد :این
نقاشیها شــباهت زیادی به ســقف ایوان و
اتاقهای عمارت دیوانخانه قوام الملکی شیراز
که اثر لطفعلی صورتگر است ،دارد.
اميري گفــت :از دیگر ویژگیهــای این بنا
گچبریهــای اتاق شاهنشــین ،پنجرههای
چلنگری و کاشی معرقهای تزئینی در نمای
آجر کاری بناست.
مديركل ميــراث فرهنگي گفــت :عملیات
مرمت این بنای ارزشــمند تاریخی از نیمه
دوم سال  95آغاز شده و پروژه در قسمتهای
تکمیل مرمت نمای بخشهای آجری داخل
حیاط ،استحکام بخشی و مرمت ستونهای
گچبری بخــش ورودی ،تکمیل بخشــی از
پنجرههــای چوبی مورد نیاز بنا ،بازســازی
ســقفهای کاذب چوب طبقه دوم ،تکمیل
زیرساخت تاسیسات مکانیکی و برقی مورد

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در فارس:
ســیدمیعاد آل علی هارونی  -نشانی :شــيراز ،خيابان
فلســطین ،تقاطــع اردیبهشــت به ســمت مالصدرا ،
ســاختمان همشــهری  -تلفکس0713-2317849 :

یــا

07132317850

[ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شماســت ،معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت
با ما تماس بگیرید].

احداث پارکینگ طبقاتی

در مرکز شهر شــیراز به خصوص در محدوده خیابان زند نیاز به یک پارکینگ
طبقاتی کامال محســوس اســت .مهم ترین دلیل ترافیک این محدوده پارک
خودروها در فضاهای نامناسب است.
تیموری از شیراز

پرداخت هوشمند کرایه

بیشتر تاکسیهای شهر شیراز مشکل پول خرد دارند و گاهی مسافر را به دلیل
نداشتن پول خرد ســوار نمیکنند .اگر تاکســی رانی طرح پرداخت کرایه را
هوشمند کند این مشکل برطرف میشود.
جمالی از شیراز

تابلوهاي مناسبتي

نیاز ،احیاي نورگیرهای بــام ضلع جنوبی و
استحکام بخشی و بازسازی زاق و نعل درگاه
بخش ورودی اتاق ضلع جنوبی در حال انجام
اســت .اميري بیان كرد :اجراي طرح مرمت

خانه تاريخي بركت شــيراز با اعتباری بالغ
بر یک میلیــارد و  130میلیون ریال از محل
اعتبارات استانی سالهاي  94و  95اجرايي
شده است و تداوم دارد.

برخي از تابلوهاي تبليغاتي شهر شــيراز كه به موضوعات مناسبتي اختصاص
داده مي شوند ،تا مدتها بعد از آن مناسبت برداشته نميشوند .لطفا مسئوالن
رسیدگی کنند.
رفيع زاده از شيراز

پاكسازي بافت تاريخي شيراز

بافت تاریخی و فرهنگی شــیراز که یک محدوده گردشــگری اســت نیاز به
پاکســازی دارد .معتادان و خالفکاران به ارزش فرهنگی ایــن منطقه لطمه
میزنند.

کاروانسرایقاجاری«خرمبید»آمادهبرگزاریشبهایهنر
کاروانسرای قاجاری خرم بید واقع در صفاشهر
خبر
فارس از دوم شهریور به همت بخش خصوصی و
جوانان عالقــه مند به هنر ،برای دومین ســال
میزبان مراسمی با عنوان «شبهای هنر» است.
رئیس انجمن ادبی مهر که برگزار کننده این آیین اســت به
ایرنا گفت :در این مراســم سنتها و آیینهای فرهنگی مردم
شهرستان خرم بید و شمال فارس پاس داشته خواهد شد.
«مریم امینی اصفهانی» ادامه داد :شبهای هنر کاروانسرای
خرم بید شامل شب شعر ،موسیقی ،آیینهای محلی با حضور
اهالی فرهنگ و هنر از جمله چند شاعر معاصر برگزار خواهد
شد.
امینی اصفهانی افزود:همچنین در خالل برگزاری شبهای
هنر کاروانسرای صفا شهر ،شــب شعری با حضور صنم نافع و
علیرضا بدیع از شاعران جوان و شــناخته شده معاصر برگزار

خواهد شد.
برگزاری دعای ندبه از دیگر آیینهای شبهای هنر است.
دعای ندبه سوم شهریور در روستای شهید آباد برگزار میشود
که قرار است این مراسم از شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی
پخش شود .شبهای هنر خرم بید از اول تا چهارم شهریور 96
برگزار خواهد شد.
کاروانسرای خرم بید یکی از کاروانسراهای قاجاری فارس در
مرکز صفاشهر است .این کاروانســرا در زمان محمدعلی شاه
قاجار برای تســهیل در اقامت کاروانها و مســافران ساخته
شده است.
از خصوصیات بارز این بنا میتوان به قرینه و چهار ایوانه بودن،
استفاده از سنگتراشــی در ازاره ها ،مصالح آجر با استفاده از
طاقهای قوسی و عرقچین در پوشش بنا نام برد.
همچنین در سر در کاروانسرا تزیینات آجری به چشم میخورد.

نیازی از شیراز

نياز به برنامه هاي فرهنگي

نیاز به برگزاری برنامههای فرهنگی در شهرســتان زرقان کامال محســوس
است .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمیتواند به تنهایی مسئولیت
فرهنگی و هنری این شهر را بر دوش بکشــد .البته فرهنگسرای این شهر نیز
فعالیت چندانی ندارد.
شعبانی از زرقان

این کاروانسرا دارای حجرههای متعدد ،اصطبلها و انبارهای
مختلف است که از نظر معماری و توریستی حائز اهمیت است.
خرم بید به مرکزیت صفاشهر در فاصله  178کیلومتری شمال
شیراز واقع است.

اشتغالزايي در الرستان

الرســتان با اینکه ظرفیتهــای فراوانــی دارد در زمینه ایجاد اشــتغال با
کاستیهای عمده ای مواجه است و جوانان این شهرستان برای کسب درآمد به
شیراز و شهرهای دیگر فارس سفر میکنند.
رحمتی از الرستان

نگارخانه آبان آغاز به کار کرد

 ۲۰۰متر فضای نمایشگاهی در فاز نخست برای نگارخانه طراحی شده است

فاز نخست نگارخانه آبان همزمان با برپایی
نگارخانه نمایشــگاه عکسهای زنده یاد «عباس
کیارســتمی» با عنوان «پنجره ای رو به
حیات» گشایش یافت.
به گزارش مهر ،این سی و سومین نگارخانه شهر شیراز
اســت که با آثاری از کارگردان بزرگ سینمای ایران و
جهان به مجموعه نگارخانههای این شهر افزوده شد.
مدیر نگارخانه آبان در حاشــیه آیین گشایش آن که با
حضور معاونان فرهنگی ،مطبوعاتی ،هنری ،سینمایی و
روسای ادبی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
برگزار شد با مهر با بیان اینکه در فاز نخست نگارخانه
یادشده بخش نمایشــگاهی و کتابفروشی افتتاح شده
افزود :در این بخش دست ســاختههای هنرمندان در
فضایی جداگانه به نمایش در آمده است.
«ســمیه روشــن» در خصوص فاز دوم نگارخانه آبان
عنوان کرد :این بخش کــه در طبقه دوم قرار دارد برای
نشستهای هنری و کارگاههای آموزشی در نظر گرفته
شده است.
وی پیرامون وســعت نگارخانه هم اعالم کرد که در فاز
نخست  ۲۰۰متر فضای نمایشگاهی طراحی شده است.
روشن پیرامون نمایشگاه عکسهای «پنجره ای رو به
حیات» اعالم کرد :با حمایتهــای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی فارس موفق شدیم آثار استاد کیارستمی
را در شیراز با این عنوان رونمایی کنیم.
مدیر نگارخانه آبان درخصوص فاز بعدی آن اعالم کرد:
تالش میکنیم همایشهای ادبی و آموزشــی داشته

نمایشــگاه «پنجره ای رو به حیات» شامل
۴۰عکس از آثار زنده یاد کیارســتمی است و
بهمدت یکماه تا  ۲۹شهریور در نگارخانه آبان
دایر است

باشیم.
وی با تاکید بر هدف از طراحی این بخش گفت :تالش
میکنیم در فاز دوم نگارخانه فضایی را فراهم کنیم که
همه هنرمندان به استفاده از آن بپردازند.
روشــن گنجایش بخش همایشهای نگارخانه آبان را
۴۰نفر تخمین زد و افزود :با توجه به اینکه راه اندازی
ت دارد چنانچه موفق به کسب آن
این بخش نیاز به حمای 
شویم میتوانیم به زودی آن را به بهره برداری برسانیم.
این در حالیســت که به گفته مدیر نگارخانه آبان آغاز
بازسازی ،طراحی و ساخت این فضای هنری از اسفند
سال گذشته آغاز شده است.
بانوان فعال در حوزه نگارخانه ای شیراز

معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان نیز با اعالم اینکه فارس به واسطه حضور بانوان
در عرصه نگارخانهها و فضاهای نمایشگاهی فعال است،
گفت :اســتان ما دارای  ۴۳نگارخانه اســت که حدود
۳۲نگارخانه آن فعال است.
«مهدی رنجبر» با بیان اینکــه ۸۰درصد نگارخانهها
در شیراز قرار دارند ،افزود :دســت کم ۱۰نگارخانه در
۳۰شهرستان داریم اما تجمع نگارخانهها در شیراز است.

دیوار جنوبی تخت جمشید سر از خاک بیرون آورد
همزمان با کاوش آبراهه ها،
میراث دیوار پنهان بخش جنوبی
مجموعــه جهانــی تخت
جمشید آشکار و شناسایی شد.
مدیر روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگــی از قــول باســتان شــناس و
سرپرســت هیات باســتان شناســی
آبراهههای تخت جمشید گفت :با شروع
کاوشهای تخت جمشــید از  90سال
پیش خاک حاصل از کاوشها در بخش
جنوبی تختگاه تل بزرگی را به وجود آورده

که بخشی از دیوار جنوبی را ناپدید کرده
بود« .علی اســدی» افزود :در فصل سوم
کاوش آبراهههای تخت جمشید بخشی
از این دیوار که  14متر ارتفاع دارد کشف
شد .وی ادامه داد :با خاک برداری کامل
دیوار جنوب ،مســیر گردشگری نیز در
آینده تغییر خواهد کرد« .مسعود رضایی
منفرد» مدیر پایگاه تخت جمشــید نیز
گفت :اگر این طرح طی سالهای آینده به
اتمام برسد ،مسیر اصلی ورود هخامنشیان
را طراحی خواهیم کرد.

وی با اعالم اینکه نگارخانه آبان سی و سومین نگارخانه
فعال شیراز به شمار میرود ،افزود :به لحاظ سطح کیفی
این نگارخانه میتواند یک مجموعه از فضای فرهنگی و
هنری باشد.
رنجبر درباره طرح ایجاد انجمن نگارخانه داران شیراز
گفت :در حال حاضر متولی این موضوع انجمن هنرهای
تجسمی استان است که کارشناســان و معاون حوزه
تجسمی فرهنگ و ارشاد اسالمی این موضوع را دنبال
میکنند.
معاون هنری فرهنگ و ارشاد فارس از برپایی  ۳نشست
پیرامون واگذاری مســئولیت نگارخانههــا به انجمن
خبرداد و افزود :فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس از تشکیل
انجمن نگارخانهها استقبال میکند تا هرچه زودتر این
انجمن تشکیل شود کما اینکه وزارت ارشاد هم صدور
مجوز نمایشگاهها را بر عهده انجمن گذاشته است.
وی افزود :اکنون هم نمایشگاههایی که از سوی انجمن
هنرهای تجسمی برای برپایی پیشنهاد میشود بی چون
و چرا مجوز آن از ســوی فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر
خواهد شد .نمایشگاه «پنجره ای رو به حیات» شامل
۴۰عکس از آثار زنده یاد کیارســتمی است و بهمدت
یکماه تا  ۲۹شهریور در نگارخانه آبان دایر است.

