
                چهارشنبه 14 مهر 1400    شماره 3189     قیمت در کازرون 3000 تومان     

روزنامه 

طلوع   روزنامه فرهنگی/ سیاسی/ اجتماعی/ ورزشی            صاحبامتیاز،مدیرمسئولوسردبیر:محمدمهدیجعفریزاده

   ISSN:  5873 - 8002      5873-8002 :  ) عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشورشماره استاندارد بین المللی روزنامه طلوع )شاپا

شیراز: خیابان انقالب )نادر(/ نبش پارک انقالب/ مجتمع رز/ طبقه اول               تلفن :32344772-071            فاکس: 32344771                  

کازرون: خ قدمگاه/ پایین تر از تقاطع امیرکبیر  071-42229246

www.tolounews.com حساب  جاری سپهر 0101455837001 بانک صادرات    به نام روزنامه طلوع آدرس سایت:

                                            toloudaily@gmail.com :پست الکترونیک

tolounews.com/Regulations.aspx چاپخانه: خلیج فارسمرامنامه اخالقی:

عکس روز:

امروز شما
خواندنی

فروردین
پیامدهای  احساسی  برخوردهای 
داشت.  خواهد  همراه  به  را  ناگواری 
عقل  از  باید  هیجان  و  شور  آن  به جای 
تا  کرد  استفاده  خود  برنده  و  سرد 

واقعیت ها را به خوبی شناخت.

    اردیبهشت
کن.

باید به این مسائل حاشیه ای پایان بدهید. 
بیشتر وقت تو و او صرف مسائل جزئی 
و حاشیه ای می شود و همین موضوع شما 
می کند.  دور  هدف هایتان  و  هم  از  را 
که  نکنید  کاری  هیچ کدام  است  بهتر 
به جای خوشحالی در کنار هم، از هم سر 
و  بگیرید  دل  به  کینه  کوچک  مسائل 

روزتان را خراب کنید.

   
خرداد

تو  ذهن  مدت ها  عاطفی،  مشکل  یک 
انتظار  کرد.  خواهد  مشغول  خود  به  را 
اینکه با یک راه حل ساده بتوانی آن را 
شوی،  خالص  آن  از  و  کنی  فراموش 
توقع بیهوده ای است. باید بسیار صبر و 
حوصله داشته باشی تا به مرورزمان این 

اتفاق در ذهنت کم رنگ شود.
تیر   
بود.  شفاف  و  صاف  باید  عشق  در 
درست است که به راحتی می توان ریا 
کرد و به هزار رنگ و نیرنگ آلوده شد 
اما تو همواره سعی کن چون آینه صاف 

و بی ریا باشی.

مرداد
 اختالفات کوچکی با دوست و یا همسر 
پیش آمده که به زودی به خیروخوشی 
او، سعی  به جای تحریک  تمام می شود. 
را  را آرام کنی و دوباره دلش  او  کن 

به دست آوری.

     
شهریور

این سوءتفاهمی  از کسی بدت می آید، 
شود  برطرف  به سرعت  باید  که  است 
چون او نقش مهمی در سرنوشت عاطفی 
از  هشیاری  با  پس  داشت.  خواهد  تو 
زیرا  کن،  جلوگیری  اشتباه  یک  وقوع 

این وضعیت به ضرر تو خواهد بود.

 
مهر

پیش داوری های  اسیر  را  خود  نباید   
غلط کنی. باید فرصت بدهی تا مسائل 
ارزیابی  اگر  برسد.  نتیجه  به  گفتگو  با 
داشته  اقتصادی ات  شرایط  از  درستی 
باشی می توانی بهترین تصمیم را بگیری 
ابتدا  از  باید  شوی.  موفق  کارها  در  و 
با خودت عهد کنی که دست از خیال 

پردازی برداری و واقع بین باشی.

آبان
تازه ای  عاطفی  روابط  داری  دوست 
داشته باشی. می خواهی زیر این آسمان 
کبود کسی را پیدا کنی که با تو همدل 
و همراز باشد. باید به این جستجو ادامه 

داد تا به هدف خود رسید.

آذر
و  دست  می شنوی  صداشو  وقتی  چرا 
پات رو گم می کنی؟! مثل بچه ای میشی 
پاش  و  دست  و  می بینه  شکالت  که 
یک  وقت ها  بعضی  نیست  بد  می لرزه! 

ذره خوددار باشی!

دی

اتفاقات عجیبی می افتد که تو را متعجب 
می سازد. باید مدتی صبر کنی تا مفهوم 
این جریانات روشن شود. منتظر اتفاقات 
مثبت باش چون به زودی یک مالقات 

غیرمنتظره و هیجان انگیز داری.

بهمن
خوب  خاطرات  از  بعضی  است  بهتر 
آینده  و  آسایش  خاطر  به  را  گذشته 
فراموش کنی. هر چه در رؤیا  خودت 
تو  برای  کنی  سیر  گذشته  خاطرات  و 
سودی نخواهد داشت. باید به فکر حال 

و آینده بود.

اسفند
می افتد،  راه  تخیالت  درپی  که  کسی 
بدون اینکه بداند، فرصت های مهمی را 
از دست می دهد. باید این تخیالت را از 
چارچوب  در  تنها  و  کنی  دور  خودت 
واقعیت ها به آن ها نگاه کنی. زمان برای 

بعضی رؤیاها و خیال بافی ها گذشته.

برداشت سیب 
از باغ های ارومیه

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

رئیس جامعه هتلداران ایران خبر داد؛

تدوین بسته جدید حمایت از صنایع گردشگری

رئیس جامعه هتلداران ایران از تدوین بسته حمایتی برای صنعت 
گردشگری و بهبود وضعیت این صنایع آسیب دیده از کرونا خبر 

داد.
در  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده   حمزه  جمشید 
شالبافیان  به علی اصغر  ایران  هتلداران  نامه جامعه  ارسال  خصوص 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری  معاون 
صنایع دستی در خصوص ارائه پیشنهادهای حمایتی گفت: هتل ها 
آسیب های  کرونا،  همه گیری  در  گردشگری  اقامتی  مراکز  و 
گسترده ای دیدند و تاکنون بسته های حمایتی کمک چندانی به این 
مراکز اقامتی و هتل ها نکرده است. در صورت  واکسیناسیون ۷۰ 
درصدی جمعیت تا پایان سال و ارائه روادید ورود به گردشگران 
خارجی می توان تاب آوری فعاالن صنعت گردشگری را به حداکثر 

رساند.  
سه  مدت  به   ۱۴۰۱ سال  نیمه  از  ای  کرونا  وام  بازپرداخت  وی 
سال با همان بهره ۱۲ درصدی بدون لحاظ جریمه، همچنین امهال 
تا  گردشگری  تأسیسات  مصرفی  گاز  برق  آب  قبوض  پرداخت 
نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ازجمله دیگر موارد حداقلی برای بازگشت به 

شرایط معمول دانست.
توسط  که  تأسیساتی  بهای  اجاره  بخشودگی  گفت:  زاده  حمزه 
دولت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شهرداری ها، اوقاف 
و مابقی نهادهای عمومی و دولتی در اختیار بخش خصوصی گرفته 
از   این صاحبان صنایع که  از  بسیاری  است.  موارد  دیگر  ازجمله 
ابتدای اسفند سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها به حفظ و نگهداری 

اماکن پرداختند و نفعی نبردند، قراردادشان، دو سال تمدید شود.
رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: شروع پرداخت ارزش افزوده دو 
فصل سال ۱۴۰۰ به فصل دوم سال ۱۴۰۱ به صورت اقساط یک ساله 

موکول شود، همچنین تمام عوارض شهرداری ها در سال های  ۹۹ 
و ۱۴۰۰ مرتبط به تأسیسات گردشگری شامل بخشودگی شود.

 حمزه زاده یکی دیگر از شرایط برای بازگشت صنایع گردشگری 
تا  کرونایی  وام  پرداخت  مهلت  تمدید  را  حداقلی  شرایط  به 
پایان سال ۱۴۰۰ و تسهیل روند پرداخت وام ها و تغییر در نحوه 
محاسبه مبالغ وام ها دانست و گفت: مبالغ وام ها با توجه به حجم 
سرمایه گذاری یا کاربری های متعدد مجموعه گردشگری،  همانند 
امیدواریم  تغییر کند.  کاربری های فرهنگی میراث و گردشگری 
و  تأیید  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  در  گردشگری  بسته های  این 

پس ازآن اجرایی شود.
شیوع کرونا که از اسفند ۱۳۹۸ شواهدی از آن در ایران هم مشاهده 
خسارت  بود،  همراه  مسافرت  منع  و  قرنطینه  دوره  چند  با  و  شد 
از  متفاوتی  به صنعت گردشگری زده است. هرچند آمار  زیادی 
دست  در  آن  از  دقیق  آمار  می شود،  مطرح  خسارات  این  میزان 
نیست و گفته می شود طی ۱۸ ماه گذشته حدود ۳۲ هزار میلیارد 

تومان به بخش های مختلف این صنعت آسیب وارد شده است.

دبیر باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار:

آثار ثبت جهانی به عنوان مقصد گردشگری 
فرهنگی پایدار معرفی شوند

فرهنگی  گردشگری  باشگاه  دبیر 
 ۲۶ ظرفیت  از  باید  گفت:  پایدار 
اثر   ۱۶ و  ملموس  فرهنگی  میراث 
توسعه  برای  جهانی  ثبت  ناملموس 
و  بهره برداری  پایدار  گردشگری 
هدف  و  مقصد  به عنوان  آثار  این 
و  معرفی  فرهنگی«  »گردشگری 

برندسازی شوند.
ایرنا،  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
گرامیداشت روز جهانی گردشگری 
)۲۷ سپتامبر( و هفته گردشگری )۵ 
تا ۱۲ مهر( در حالی برگزار شد که 
از  یکی  به عنوان  حسینی  اربعین  با 
مواریث معنوی ارزشمند همراه بود. 
سازمان  سوی  از   ۲۰۲۱ سال  شعار 
جهانی گردشگری )UNWTO( پس 
از همه گیری کرونا و شروع مجدد 
برای  گردشگری  محوریت  با  آن 

رشد فراگیر تعیین شد.
تقویم  در  که  رویداد  این  درباره 
رویدادهای روز جهانی کشورها در 
گردشگری  جهانی  سازمان  سایت 
ثبت شد با مهنا نیک بین دبیر باشگاه 
گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو 
رویداد  علمی  دبیر  و   )SCTC(
پایدار  گردشگری  آنالین  دانشگاه 

و میراث جهانی گفت وگو کردیم.
میراث جهانی ایران باید مرکز توجه 
گردشگری  توسعه  برنامه ریزان 

کشور قرار گیرد
با  گفت وگو  در  نیک بین  مهنا 
به  اشاره  با  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار 
آنالین  دانشگاه  رویداد  برگزاری 
جهانی  میراث  و  پایدار  گردشگری 
جهانی گردشگری  روز  مناسبت  به 
دستاورد  مهم ترین  گفت:   ۲۰۲۱
با  که  بود  این  سه روزه  رویداد  این 
حضور صاحب نظران و اساتید حوزه 
سال  شعار  راستای  در  گردشگری 
الزامات  گردشگری،  جهانی  روز 
توجه  با  ایران  گردشگری  توسعه 
صنعت  این  رقابتی  مزیت های  به 
گردشگری  حوزه  در  ویژه  به 
فرهنگی و مواریث جهانی ثبت شده 
کشورمان، مطالب علمی با رویکرد 

کاربردی ارائه شد.
فرهنگی  گردشگری  باشگاه  دبیر 
ثبت  با  گفت:  یونسکو  پایدار 
در  طبیعی  و  تاریخی  میراث   ۲۶
یونسکو،  جهانی  میراث  فهرست 
لحاظ  به  خوبی  جایگاه  از  ایران 
ثبت شده  میراث  تعداد  رتبه بندی 
کشورهای  میان  در  یونسکو  در 
برای  اما  است،  برخوردار  جهان 
بهره برداری از این ظرفیت باید این 
آثار ثبت شده جهانی در مرکز توجه 
سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه 
گردشگری کشور و متولی اصلی آن 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با رویکرد حفاظت و 

توسعه قرار گیرد.
و  کشورها  داشت:  اظهار  وی 
مقصدهای گردشگری به لحاظ منابع 
فرهنگی  تاریخی-  طبیعی،  از  اعم 
غناهای  دارای  دست ساخته ها  و 
مزیت های  که  هستند  متفاوتی 
هرکدام  برای  متمایزی  رقابتی 
به رغم  ما  کشور  می کند.  ایجاد 
غنای  دارای  طبیعی  و  زیستی  تنوع 
جاذبه های  لحاظ  به  باالیی  فرهنگی 
تاریخی و فرهنگی با اشکال ملموس 

و ناملموس است که به همین دلیل 
گردشگری  غالب  چهره  دیرباز  از 
میان  در  فرهنگی  صورت  به  ایران 
ایران  بازدید  عالقه مند  گردشگران 
افزود:  بین  است.نیک  معرفی شده 
لحاظ  به  ایران  جهانی  آثار  ظرفیت 
در  ملموس  فرهنگی  میراث  ثبت 
مورد   ۲۶ تاکنون  یونسکو  فهرست 
اکنون در سال ۲۰۲۱  ایران  و  بوده 
در جایگاه دهم قرار دارد، همچنین 
میراث  مورد   ۱۶ جهانی  ثبت 
ناملموس، ثبت ۹ مورد در فهرست 
شهر   ۴ )مشاهیر(،  جهانی  حافظه 
زیست کره  ذخیره گاه   ۱۳ و  خالق 
ظرفیت های توسعه ایده آلی را ازنظر 
منابع گردشگری ایجاد کرده است.

فرهنگی شروع  میراث  ثبت جهانی 
یک مسیر است

فرهنگی  گردشگری  باشگاه  دبیر 
الزمه  کرد:  تأکید  یونسکو  پایدار 
آثار  ظرفیت  از  بهره برداری 
توسعه  اهداف  راستای  در  جهانی 
و  برنامه ریزی  کشور،  گردشگری 
روساخت ها  و  زیرساخت ها  توسعه 
که  جاذبه هاست  این  برندسازی  و 
باشگاه  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو 
و  علمی  فعالیت های  انجام  هم 
پژوهشی در این راستا و ارائه نتایج 
برای صاحبان  کاربردی  به صورت 

کسب وکارها در این صنعت است.
آزاد  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
به  که  مهمی  نکته  افزود:  اسالمی 
جهانی  میراث  ثبت  آمار  لحاظ 
این  ورودی  گردشگران  آمار  و 
سال  آماری  گزارش  طبق  کشورها 
گردشگری  جهانی  سازمان   ۲۰۱۸
وجود دارد کشورهایی مانند ایتالیا، 
چین، فرانسه، ایاالت متحده آمریکا، 
آلمان و انگلستان هم زمان با بیشترین 
میزان ثبت آثار خود در فهرست ۱۰ 
کشور برتر میراث جهانی یونسکو، 
 ۲۰۱۸ گردشگری  آمار  طبق 
دارای  کرونا(  همه گیری  از  )قبل 
برتر  مقصد   ۱۰ بین  برتر  رتبه های 
جذب گردشگری بین المللی سازمان 
که  هستند  هم  گردشگری  جهانی 
نشان می دهد ثبت آثار در فهرست 
و  رشد  ظرفیت  می تواند  یونسکو 
به تنهایی  اما  کند،  ایجاد  را  توسعه 

کافی نیست.
نیک بین تأکید کرد: باید نام و عنوان 
جهانی  آثار  مختصات  و  مشخصات 
تا  تکرار شوند  و  معرفی  به اندازه ای 
همه مردم و مخصوصًا جوامع محلی 
را  آن ها  گردشگری  مقصدهای  در 
به خوبی بشناسند، همین نوع تبلیغات 
و  تبلیغات  اول  حلقه های  عمومی 
بازاریابی گردشگری فرهنگی است. 
ثبت این آثار کار ساده ای نیست و 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
ملی  کمیسیون  و  صنایع دستی  و 
و  تدوین  برای  ایران   - یونسکو 
مستندسازی و ثبت جهانی این آثار 
زحمات زیادی را متحمل شده اند. اما 
ثبت ها فقط شروع یک مسیر است 
و در ادامه با برنامه ریزی و مدیریت 
جهانی  ظرفیت های  این  از  باید 
ایجادشده برای آثار در جهت توسعه 
گردشگری کشور به صورت پایدار 

بهره مند شویم.

تقدیر ویژه هیئت داوران جشنواره مکزیک از »جنایت بی دقت«

فیلم »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری موفق شد، تقدیرنامه 
بین الملل جشنواره گوآنا  مسابقه  اصلی  بخش  از  را  هیئت داوران  ویژه 

)GUANA( مکزیک به دست آورد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، بیست و چهارمین دوره جشنواره گوانا 

مکزیک شب گذشته به پایان رسید.
خاطر  به  جایزه  »این  است؛  آمده  فستیوال  این  هیئت داوران  بیانه  در 
همین طور  و  داستان ها  و  زندگی  بین  ارتباط  در  جسورانه  جستجوی 
احترام پرشور به سینما به عنوان زبان دوران ما؛ به فیلم جنایت بی دقت 

داده شد.« 
همچنین در این مراسم جایزه بهترین فیلم این بخش به »زمین بازی« 
از بلژیک رسید. این فیلم پیش ازاین موفق به دریافت جایزه فیپرشی در 

فستیوال کن شده بود. 
نسرین میرشب از کمپانی دریم لب پخش جهانی »جنایت بی دقت« را 
 OLHAR برعهده دارد،  این فیلم  به زودی در بخش مسابقه جشنواره

برزیل به نمایش در می آید.
»جنایت بی دقت« بیش از یک سال پیش و برای اولین بار در جشنواره 

ونیز نمایش داده شد و جایزه بهترین فیلم نامه ارژینال از انجمن منتقدان 
ونیز را دریافت کرد.

»جنایت  که  کرده  امیدواری  ابراز  فیلم  کننده  تهیه  اسکندرفر  نگار 
بی دقت« پاییز امسال در ایران اکران شود.

این فیلم محصول »موسسه فرهنگی هنری کارنامه« است.

کشف صدها مقبره تاریخی در دل صخره ها

باستان شناسان در ترکیه مجموعه ای از مقبره های تاریخی نقاشی شده را 
کشف کرده اند که در درون صخره ها ساخته شده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی صباح، باستان شناسان اعالم کردند 
در مجموع ۴۰۰ مقبره سنگی را که در دل صخره حفاری شده اند در 
شهر باستانی »بالندوس« )Blaundus( واقع در ترکیه کشف کرده اند. 
درون این مقبره ها که قدمت شان به ۱۸۰۰ سال پیش می رسد تصاویر 

مختلفی نقش بسته است.
تاکنون  باستانی  شهر  این  در  باستان شناسی  تحقیقاتی  پروژه های 
همچون  تاریخی  مختلف  دوره های  به  متعلق  تاریخی  آثار  کشف  به 
با  است.  شده  منجر  بیزانس  و  روم  امپراتوری  هلنیستی،  دوران  آثار 
بر  که  سنگی  مقبره   ۴۰۰ اخیراً  »بالندوس«،  در  کاوش  یافتن  ادامه 
انگور و گل نقش  از شاخه های درختچه  دیواره های آن ها تصاویری 

بسته توسط باستان شناسان کشف شد.
به  مکان  این  در  کشف شده  استخوان های  بررسی  با  باستان شناسان 
این نتیجه رسیدند این مقبره از قرن دوم میالدی به بعد مورد استفاده 
قرارگرفته و به نظر می رسد کاربرد آن بیشتر به عنوان یک گورستان 

خانوادگی بوده است.
در هر اتاقک جایگاه های طاق داری شبیه به تابوت دان در درون دیوار 
حفر شده و محل هایی نیز برای انجام مراسم ترحیم در داخل مقبره های 
سنگی تعبیه شده است. در اصلی این مقبره ها با یک سنگ مرمرین 
بسته می شده است.به گفته سرپرست تیم باستان شناسی این اکتشاف، با 
این که اولویت اصلی حفاظت و مرمت این مکان است، اما برای ایجاد 

امکان بازدید از این مکان در آینده نیز برنامه ریزی می شود.


