
7شنبه 10 دی1401    شماره 1342 

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، در ادامه سفر اســتانی یک روزه خود به 
جنوب شرقی استان کرمان با حضور در شورای 
اداری شهرستان جیرفت، حوزه فرهنگ را پیش 
زمینه تحقق پیشرفت ســایر حوزه ها برشمرد و 
گفت: حوزه فرهنگ، حوزه ای عام اســت که در 
دولت انقالبی آن را هم عرض اقتصاد و سیاســت 
و امنیت نمی دانیم بلکــه فرهنگ را پیش زمینه 
تحقق پیشرفت تمامی حوزه ها قلمداد می کنیم 
که در عرض هیچ حوزه ای نیست بلکه در کنار همه 
حوزه ها وجود دارد و طی دهه های گذشته با نگاه 
بخشی به حوزه فرهنگ، دچار مشکالت و عقب 
ماندگی های جدی شده ایم که دولت مردمی در 

پی جبران این عقب ماندگی ها است.
محمدمهدی اســماعیلی، با بیان اینکه دولت 
مردمی نگاهی اصیل به مقوله فرهنگ دارد، گفت: 
حوزه فرهنگ به نوعی پیش شرط برای هرگونه 
فعالیتی به شمار می رود که بر همین اساس برای 
نخستین بار در دولت جمهوری اسالمی، پیوست 
فرهنگی برای تمامی طرح های مورد بررسی هیات 
دولت الزامی شده است. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: امسال نیز در قانون برنامه بودجه 1402 به 
صورت ویژه این الزام برای همه پروژه های کشور 
و تصمیمات کالن به تصویب رســیده و با تدبیر 
شــخص رییس جمهور در قانون برنامه بودجه 

1402 این مسئله به قطعیت رسیده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 

دولت انقالبی مصمم است سهم فرهنگ از بودجه 
عمومی کشور را به شــکل محسوس گسترش و 
افزایش دهد و در این خصــوص در احکام برنامه 
هفتم توســعه حکم ویژه ای به تصویب مقدماتی 

رسیده است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه به سرانجام رساندن 
بخش مهمی از زیرساخت های فرهنگی در دولت 
مردمی با جدیت دنبال می شود، گفت: پروژه های 
متعدد فرهنگی نیمه تمام بســیاری در سراسر 
کشــور از دوره های گذشــته پیش روی دولت 
مردمی اســت و دولت انقالبی در قالب سفرهای 
استانی رییس جمهور، اهتمام ویژه ای نسبت به 
تکمیل پروژه های فرهنگــی نیمه تمام در پایان 

دوره اول دولت انقالبی دارد.
وزیر فرهنــگ در دولت مردمی با اشــاره به 

تاکیدات رییس جمهوری بــر ارتقای منطقه ای 
استان کرمان گفت: دولت مردمی مصمم است تا 
در بخش های مختلف تمامی مشکالت این استان 

را مرتفع کند.
اســماعیلی با بیان اینکه دوره بسیار خوبی را 
در حوزه فرهنگ کشــور در حــال تجربه و گذر 
هستیم، گفت: در کنار تمامی اتفاقات خوبی که 
در حوزه فرهنگ در حال رقم خوردن است نباید 
فراموش کرد که بدخواهان ملت ایران چشم دیدن 
آرامش این ملت را ندارند و از سویی تمام تالش 
خود را می کنند تا موجب برهــم زدن وحدت و 
یک پارچگی اقوام و گروه های مختلف ایران شوند 
و از سوی دیگر دشمنان هم پیمان شده اند تا در 
مقابل مجموعه خدوم و جهادگر دولت انقالبی به 

بهانه های مختلف کارشکنی کنند.

وی ضمن اشــاره به تروریســم رســانه ای و  
بمباران دروغ و تحریف دشــمنان و بدخواهان 
ملت ایران گفت: بدخواهــان ایران عزیز، هجمه 
وحشــتناک و ناجوانمردانه ای از دروغ و تحریف 
را علیه دستاوردهای ملت ایران به راه انداخته اند 
که این حجم از کارشــکنی به فروپاشی بسیاری 
از نظام های سیاســی دنیا منجر می شود اما این 
دشــمنان با ایران بزرگ اسالمی مواجه هستند، 
سرزمینی که بنیان های عمیق و عریق بسیاری 
دارد و فرزندان بزرگی را برای اعتالی نام ایران و 

اسالم عزیز تربیت کرده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی،گفت: امروز 
جمهوری اســالمی به برکت جهــاد مجاهدانی 
چون شهید سپهبد قاسم سلیمانی، در اوج قدرت 
منطقه ای به سر می برد که دشمن از این قدرت 
نمایی ناخشنود است و بر همین اساس در حوزه 
فرهنگ نیز به دنبال شــکاف و دوقطبی سازی 
جامعه است و جنگ گسترده را علیه ملت ایران به 
راه انداخته است اما مردم با بصیرت به رهبری مقام 
معظم رهبری این مسیر پرتالطم را با سربلندی و 

موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.
گفتنی اســت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
صبح پنجشــنبه ۸ دی ماه وارد شهرستان بم در 
شرق استان کرمان شــد و پس از بازدید از چند 
طرح و دیدار با هنرمندان آن منطقه به جیرفت 
در جنوب استان رفت و در بدو ورود به مقام شامخ 

شهدای این شهر ادای احترام کرد. /صبا

دولت نگاهی اصیل به حوزه فرهنگ دارد

خرب فرهنگ و هرن 

کارگردان نمایش »بهرام به روایت هفت پیکر«، عنوان کرد: هنرمندان ثروتی مانند صحنه تئاتر در 
اختیار دارند که می توانند حرف دلشــان را آنجا به زبان بیاورند. حامد شــیخی،گفت: معتقدم در شأن 
هنرمندان ما نیست که حرف دلشان را در فضای مجازی بزنند چون این کار را همه می توانند انجام دهند. 
بچه های تئاتری ثروتی به نام صحنه تئاتر دارند که در آنجا می توانند حرفشان را بزنند در حالی که اگر 

صحنه تئاتر را خالی کنند برای همیشه این امکان را از دست می دهند.
وی افزود: ما می توانیم انتقاد و حرف دلمان را به شکلی هنرمندانه و حتی در لفافه به تصویر بکشیم و از 

تجربیات گذشته در خدمت اتفاقات امروز استفاده و تاریخ را برای مخاطبانمان زنده کنیم./مهر

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عصر پنجشنبه ۸ دی ماه، وارد شهرستان نهاوند شد 
و از آثار تاریخی شهرســتان نهاوند بازدید و در این بازدیدها مشکالت این آثار مورد بررسی قرار گرفت. 
اثر تاریخی مسجد امام حسن)ع( در شهر نهاوند نخستین مکانی بود که مورد بازدید قرار گرفت و تامین 
اعتبار برای مرمت این مسجد تاریخی مطرح شد. در ادامه وزیر میراث فرهنگی از بافت تاریخی منطقه 
دوخواهران نهاوند که از آثار ملی و محل معبد الئودیســه اســت، بازدید کرد. در این بازدید مشکالت 
ساخت وساز در این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین درخواست تأمین اعتبار برای آغاز 

مرحله ششم کاوش معبد الئودیسه توسط مسئوالن شهرستان مطرح شد./ایسنا

بازدید وزیر میراث فرهنگی از آثار تاریخی نهاونددر شأن هنرمند نیست در فضای مجازی حرف بزند


