
و  کش  از  پس  نهایت  در  رسانه ای  نظام  سازمان  الیحه 
قوس های فراوان و انجام برخی اصالحات، مدتی پیش در 
هیات دولت به تصویب رسید و قرار است تا یک ماه دیگر 

به مجلس فرستاده شود.
محمدرضا دربندیـ  مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ـ  در گفت وگویی با ایسنا درباره شرایط فعلی 
الیحه سازمان نظام رسانه ای، اظهار کرد: باید پیش از هر موضوع 
دیگری به این نکته توجه کرد که آخرین قانون مطبوعات که هم 
اکنون بر اساس آن عمل می شود، مربوط به ۳۳ سال پیش است؛ 
بنابراین حتما باید تجدیدنظری در این قانون صورت می گرفت.

مقدمات  یازدهم،  دولت  در  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  او 
نگارش قانون جدید برای رسانه ها در معاونت مطبوعاتی فراهم 
و سپس از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای بررسی 
به کمسیون های مربوط درهیات دولت فرستاده شد. تقریبا سه 
سال طول کشید تا این قانون در کمیسیون های فرهنگی و لوایح 
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حدود سه سال پیش برای 
تایید نهایی به هیات دولت فرستاده شد؛ اما در هیات دولت 
اشکاالتی به این الیحه گرفته شد و برای انجام برخی اصالحات 

و تغییرات بار دیگر به کمسیون فرهنگی دولت بازگردانده شد.
این  از  مطبوعاتی  معاونت  در  نیز  ما  کرد:  دربندی خاطرنشان 
برگزاری جلسه هم اندیشی یک روزه،  با  و  استفاده کردیم  فرصت 
فعالیت رسانه ای  و  آگاهی  از حقوق مطبوعاتی  متخصصینی که 
داشتند، نقطه نظراتشان را درباره قانون مطبوعات جدید مطرح کردند.

او یادآور شد: عالوه بر این، این الیحه را به مدت ۱۰ روز روی 
سامانه معاونت مطبوعاتی قرار دادیم و از همه اهالی رسانه از 
خبرنگاران تا دبیران، سردبیران و مدیران مسئول خواستیم که 
نکات مورد نظرشان را درباره قانون مطبوعات جدید مطرح کنند. 
در نهایت برآورد نظرات اهالی رسانه و نتایج جلسه هم اندیشی 
را به کمسیون فرهنگی دولت فرستادیم. با توجه به اینکه ۸۰ 
درصد اشکاالتی که پیشتر از سوی هیات دولت عنوان شده بود 
برطرف شد، این طرح در هیات دولت تصویب و هم اکنون آماده 

است که برای مجلس ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
دربندی همچنین درباره پیشنهاد تدوین الیحه سازمان صنفی 
رسانه ای توسط اهالی رسانه، توضیح داد: هیات دولت معتقد بود 
که پیش نویس قانون مطبوعات باید حتما توسط دولت تهیه شود 
و سپس اهالی رسانه درباره آن نظر بدهند تا در چهارچوب های 

مشخص، تغییرات الزم اعمال شود که این اتفاق نیز افتاد.
زمینه  در  که  انتقادهایی  درباره  داخلی  مطبوعات  مدیرکل 
افزایش محدودیت رسانه ها با تصویب الیحه قانون مطبوعات 
مطرح می شود، گفت: قاطعانه می گویم که این قانونی که نهایتا 
آماده شده است نه تنها آزادی مطبوعات را محدود نمی کند که 

اتفاقا دست رسانه ها را بازتر نیز خواهد کرد.
دربندی همچنین ابراز امیدواری کرد با همت مجلس شورای 

اسالمی، تکلیف این الیحه تا پایان سال جاری مشخص شود.
در همین راستا حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر فرهنگ و 
ارشاد نیز مدتی پیش با انتشار مطلبی در روزنامه »ایران« اعالم 
کرد که الیحه »قانون مطبوعات و خبرگزاری ها« در ۱۱۸ ماده 
تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می شود. این الیحه حاصل 
حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده 
است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه ها در 

کمیسیون فرعی نیز حضور داشته اند«.
او مهم ترین ویژگی این الیحه را رژیم افتراقی آن برشمرد و 
گفت: ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره 
کرده و در بعضی مواد دیگر نیز جرم انگاری شده است، به عالوه 
ده ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد 
نقض حریم خصوصی،  است: هتک حرمت،  جرم انگاری شده 
انتشار  عمومی،  عفت  کردن  جریحه دار  و  مقدسات  به  اهانت 
مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه 
دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر 
موارد، تخلف محسوب می شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در 

اختیارات کمیسیون رسانه ها است.

به طور کلی می توان گفت که نگارش و تصویب این الیحه از 
دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت 
و بر همین اساس هم حسین انتظامی در زمانی که معاونت 
بر  از همان روزهای نخست   بود،  امور مطبوعاتی را عهده دار 
به سرانجام رسیدن این الیحه تاکید داشت و تالش کرد که 
توافق نسبی اهالی رسانه را برای تصویب قانون جدید مطبوعات 

جذب کند.
نظام  سازمان  الیحه  اولیه  پیش نویس  هم  راستا  همین  در 
رسانه ای ابتدا در ۹ فصل و ۷۸ ماده و سپس در ۶ فصل و ۶۶ 
ماده تدوین شد؛ اما زمانی که این الیحه به منظور دریافت نظرها 
و پیشنهادهای روزنامه نگاران و اهالی رسانه و قلم، سال ۹۳ در 
سایت دفتر مطالعات قرار داده شد، واکنش های گسترده ای را به 
دنبال داشت. نقد و نظرهای مثبت و منفی در این باره باعث شد 
تا بار دیگر این الیحه با تغییراتی در آبان ماه سال ۹۶ منتشر 

شود. 
انتشار دوباره این الیحه به منظور بررسی نظرات و پیشنهادات 
از  سیلی  با  هم  باز  کارشناسان  و  خبرنگاران  روزنامه نگاران، 
انتقادات و پیشنهادات همراه شد؛ عده ای به طور کلی ارائه الیحه 

سازمان نظام رسانه ای از سوی دولت را مخل آزادی مطبوعات 
برای  نظام نامه ای  است  قرار  اگر  که  بودند  معتقد  و  دانستند 
رسانه ها ارائه شود، حتما باید از سوی روزنامه نگاران تدوین، تایید 
و تصویب شود و در غیر این صورت هیچ نتیجه ای جز کنترل 

رسانه ها به دنبال نخواهد داشت. 
برخی نیز ضمن تایید اصل سازمان رسانه ای و ارائه آن از سوی 
دولت، مفاد آن را نیاز به بررسی بیشتر و اصالح دانستند و در 
عین حال این موضوع را مطرح کردند که مفاد این نظام نامه باید 
حتما به گونه ای تدوین شود که با تغییر دولت ها و نگرش های 
سیاسی نوع به  کارگیری این نظام نامه تغییر نکند و رسانه ها مدام 
در این تب و تاب نباشند که ممکن است دولتی با سوءاستفاده از 

این نظام نامه بتواند شرایط کاری آنها را مختل کند.
در نهایت، به طبق گفته دربندی )مدیر کل مطبوعات داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، تالش شده تا ضمن بررسی این 
انتقادات مطرح شده تغییرات الزم در الیحه سازمان رسانه ای 
ایجاد شود تا پس از تصویب اهالی رسانه پس از گذشت ۳۳ 
سال، با قانون رسانه ای جدیدی به فعالیت های حرفه ای شان 

ادامه دهند.

6فرهنگی

شعرهای »حسین پناهی« خوشنویسی شد

یک هنرمند بخشی از شعرها و دل نوشته های حسین پناهی را خوشنویسی 
کرده و آن ها را در معرض دید قرار می دهد.

سپیده مبرهنـ  خوشنویسـ  در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: آثار این نمایشگاه 
را با توجه به محتوای اشعار و درکی که از آن ها داشتم، به شکل نستعلیق، شکسته 
نستعلیق و سیاه مشق خوشنویسی کرده ام. اشعار بیشتر به سلیقه خودم انتخاب شده 
است. من از عالقه مندان به حسین پناهی بودم و بازی او و شعرهایش را دوست 

داشتم.
او با اشاره به آثار قبلی اش در زمینه خوشنویسی دیالوگ های افرادی مانند خسرو 
شکیبایی، پرویز پرستویی، مسعود کیمیایی و علی حاتمی بیان کرد: در هشت 
سال گذشته من به سراغ دیالوگ ها رفته بودم. نسل جدید اشعار حسین پناهی را 
بشناسند و من دوست دارم به سمتی بروم که کاری جدید به جامعه هنری ارائه کنم.
مبرهن اظهار کرد: شعرهای این تابلوها را از دکلمه ها، ویدیوها و کتاب هایی مانند 
»نامه هایی به آنا«، »سالم خداحافظ« و... انتخاب کردم. با وجود اینکه جعل کردن در 
این زمینه در فضای مجازی زیاد است تالش کردم با ریزبینی این کار را انجام بدهم. 
یک سری از نقش آفرینی های مرحوم پناهی پخش می شود. یک سری از استاتید 
انجمن خوشنویسان سخنرانی خواهند داشت. موسیقی زنده هم است. یکی از اشعار 
او را که خیلی مورد عالقه دخترشان است می خواهم در قالب یک قاب به دختر او 

)آنا پناهی( هدیه کنم.
نمایشگاه خوشنویسی سپیده مبرهن از اشعار و دلنوشته های حسین پناهی، 
جمعه ۲۵ آبان در نگارخانه فرهنگسرای سرو افتتاح می شود. مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه ساعت ۱۶ آغاز می شود. عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه 
که یک هفته برقرار است از ساعت ۱۰ تا ۱۹ به فرهنگسرای سرو واقع در خیابان 

ولیعصر)عج(، باالتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم مراجعه کنند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز:

نظامی گنجوی به علم نجوم مسلط بود

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز با بیان این که نظامی گنجوی به 
علم نجوم نیز مسلط بود، گفت: اگر به دقت کلمات برخی از شعرهای نظامی 
را بررسی کنیم، می توان به وضوح دید که نظامی منجم بوده و آسمان را به 

خوبی می شناخته است.
به گزارش ایسنا، اصغر عسگری در کنگره  بین المللی نظامی گنجوی با اشاره به 
دیدگاه ستاره شناسی این شاعر، اظهار کرد: در گذشته همه به علم نجوم عالقه مند 
بودند، چرا که از روی نجوم  می توانستند آینده نگری کنند و برخی از اتفاقات را 
تشخیص دهند، به همین دلیل ستاره شناسی نیز امری فراگیر و البته تخصصی بود 

و هرکسی نمی توانست ستاره شناس باشد. 
او افزود: از آنجایی که صور فلکی در آسمان شکل های مشخصی دارند، به نظر 
می رسد نظامی عالوه بر داشتن علم نجوم، با فضای تاریک و نور نیز آشنایی داشته 

است.
عسگری با بیان این که نظامی گنجوی در یکی از شعرهای خود به منظومه  شمسی 
و ستاره ها اشاره کرده است، گفت: نظامی در یکی دیگر از شعرهایش به فضاهای 

بین ستاره ها و تاریک و روشن بودن ستاره ها و صورت فلکی نیز اشاره کرده است.
او افزود: نظامی برای ۴۸ صورت فلکی نیز شعر سروده و حتی به موقعیت دقیق 

آن ها هم اشاره کرده است.

راه بازگشت سریال های کمدی به تلویزیون چیست؟
تهیه کننده سریال های »پاورچین« و »شب های برره« تنها راه بازگشت 
سریال های کمدی به تلویزیون را بها دادن به برنامه سازانی دانست که هنوز 
به طور کامل جذب سینما نشده اند. همچنین فرصت دادن به نویسنده ها، 
گروه ها و چهره های جوان و جدیدی که بتوانند در بلندمدت جایگزین 

برنامه سازان قبلی شوند.  
محسن چگینی در گفت وگو با ایسنا درباره ی وضعیت سریال های تلویزیون که 
اغلب با محتوای غم و اندوه به روی آنتن می روند، اظهار کرد: من فکر نمی کنم که 
تلویزیون محوریت غم و اندوه را برای ساخت سریال ها در نظر گرفته باشد. تصور من 
این است که با توجه به سختی ساخت سریال های طنز، کمبود برنامه سازان این ژانر 
در تلویزیون و کوچ گسترده نویسنده های کمدی به سینما، خود به خود تولید این 
آثار کم شده و جای خود را به ملودرام های اجتماعی در تلویزیون داده است.             

تهیه کننده سریال های »ساختمان پزشکان« و »مسافران« درباره ی تغییر ذائقه 
مخاطبان برای تماشای یک ژانر تلویزیونی مشخص، تصریح کرد: درباره تغییر ذائقه 
مخاطبان باید توجه داشت که تاثیرگذاری سریال ها و برنامه های نمایشی در ذهن 
مخاطب بسیار کوتاه مدت خواهد بود و اینکه یک سریال ملودرام باعث انتقال غم و 
اندوه به مخاطب و یا یک اثر کمدی باعث شور و نشاط مردم می شود، صحیح نیست. 

آثار نمایشی بیشتر باعث سرگرمی مردم می شوند.
چگینی تاکید کرد: غم، اندوه و ناامیدی در یک جامعه با یک مجموعه کمدی التیام 
نمی یابد، همانطور که نشاط یک جامعه با یک اثر تلخ از بین نمی رود. آثار نمایشی 
شادی و اندوه را برای لحظه ها می سازند و هردو برای یک رسانه الزم و ملزوم است.

اخبار
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هفته کتاب در پایتخت کتاب ایران افتتاح شد
بیست و ششمین دوره هفته کتاب در شهر کاشان پایتخت کتاب ایران افتتاح شد. به گزارش ایسنا،مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران  امروز )چهارشنبه 23 آبان( با حضور مسئوالن فرهنگی کشوری و استانی در 
مزار شهدای کاشان یایتخت کتاب ایران آغاز شد. محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، عطایی شاد مشاور شهردار کاشان، غالمرضا حیدری معاون مدیرکل ریاست بنیاد شهید کاشان، یزدان خواه کتابفروش پیشکسوت کاشان، 

مرتضایی فرماندار ویژه و معاون استاندار اصفهان، محمودی مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کاشان، والی زاده مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری کاشان و نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب از جمله حاضران در این مراسم بودند.

الیحه سازمان نظام رسانه ای

باالخره این قانون ۳۳ ساله  جوان می شود؟

می خواستم از دِل درخت صدا دربیاورم
یک سازنده ی ساز زن می گوید: سعی می کنم بساز و بفروش نباشم و با 
دلم کار کنم تا سازهایی که می سازم کیفیت داشته باشند، به همین دلیل 
چوب های زیبا را برای ساخت پیدا و تالش می کنم آهسته و پیوسته پیش 

بروم.
بهار حسین زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره سازهایی که می سازد، بیان می کند: 
من به چوب عالقه بسیاری دارم و پیش از این پیکره تراشی انجام می دادم؛ بنابراین 
احساس کردم بهترین کار این است که به جای ساخت مجسمه، بتوانم از دِل درخت 

صدا دربیاورم به همین دلیل به ساخت ساز روی آوردم.
او که یک کارگاه خانگی دارد، درباره چگونگی ساخت سازهایش اضافه می کند: 
برای برش چوب و استفاده از دستگاه تراش از ابزار استادم استفاده می کنم و مابقی 
کارهایم را در کارگاه خودم انجام می دهم. معموال حدود یک یا دو ماه زمان می برد تا 

یک ساز را بسازم.
این سازنده ساز مشتری های خاص خودش را دارد اما به گفته خودش هنوز فرصتی 

پیش نیامده که بتواند سازهایش را در خارج از کشور هم عرضه کند.  
حسین زاده یکی از مشکالت زنان سازنده ساز را در این حوزه، نبود کارگاه و فضایی 
برای آنان می داند تا بتوانند در آن فعالیت کنند و معتقد است زنان فعال در این حوزه 
مشکل خاصی ندارند. فقط شاید برای خرید چوب و مراجعه به چوب بُری ها که محیط 

مردانه ای دارد، دشواری هایی داشته باشند.
او با بیان اینکه تبعیضی درباره فروش و عرضه سازهایی که می سازد احساس نکرده  
است، می گوید: استاد بیاض امیر عطایی فرقی بین زن و مرد قائل نیست و با همه ی 

شاگردانش یک شکل برخورد می کند.
این عضو خانه موسیقی که فارغ التحصیل رشته موسیقی و نوازنده چنگ نیز هست، 
ادامه می دهد: استاد عطایی موجب شد که من به ساخت ساز روی بیاورم. بها دادن به 
خانم ها و پذیرفتن شاگرد موجب شد، جسارت بسیاری از کارها و استفاده از دستگاه ها 
برای ساخت ساز را پیدا کنیم و یاد بگیریم؛ البته من مشتاق یادگیری بودم اما هر 

استادی این کارها را انجام نمی دهد.
حسین زاده با بیان اینکه استاد عطایی، کمانچه های استاد کلهر را می سازد، بیان 
می کند: در مراجعاتی که به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشتم 
با استاد عطایی آشنا شدم به همین دلیل جویای این کار شدم و با استقبال استاد 

مواجه شدم.
این سازنده که حدود هشت سال می شود در حوزه ساخت ساز فعالیت می کند، 
درباره انتخاب ساخت ساز تخصصی کمانچه می گوید: به خاطر وجود استاد عطایی به 
ساخت تخصصی ساز کمانچه گرایش پیدا کردم از طرفی به صدای این ساز هم عالقه 
دارم؛ البته سه تار هم ساخته ام اما به صورت تخصصی ساز کمانچه را با ُمهر خودم به 

مخاطب عرضه می کنم.
کمانچه های بهار حسین زاده در دومین نمایشگاه »سازخانه« که تا ۲۵ آبان ماه در 

خانه هنرمندان دایر است، به نمایش درآمده است.

 مدیر موزه تخت جمشید گفت: با اجرایی شدن فاز دوم توسعه 
این موزه در آینده نزدیک، فضای نمایشگاهی آن با افزایش 

صد در صدی دو برابر خواهد شد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، موزه تخت جمشید 
صفه  این  جنوبی  منتهی الیه  در  تاریخی  باشکوه  محوطه  دل  در 
۱۲۸ هزار متری قرار گرفته؛ درست در کنار جایی که بخش اداری 

هخامنشیان قرار داشته است.
برای دیدن این موزه، ابتدا باید بلیتی مجزا از بلیت ورودی پایگاه 

جهانی تخت جمشید گرفت.
بلیت ها هنوز مثل موزه ملی و مطابق آنچه رئیس سازمان میراث 
فرهنگی وعده داده، الکترونیکی نشده اما این کاستی، محاسنی هم 
دارد و آن اینکه برخی گردشگران از جمله زوج های جوانی که اینجا 
می آیند این برگه زیبا را به عنوان یادگار از سفر ماه عسل خود به یکی 

از مهم ترین مواریث ملی نگهداری می کنند.
کرامت بردبار مدیر موزه در حین بازدید از این موزه به ما می گوید: 
قیمت بلیت ۵ سال است تغییری نکرده و با وجود تورم و نوسانات 
شدید ارزی، همچنان برای گردشگران داخلی سه هزار تومان و برای 

خارجی ها ۲۰ هزار تومان است.
وی می افزاید: چون هنوز مشکل استفاده از مسترکارت یا کارت های 
مشابه اعتباری در ایران حل نشده، ناگزیریم از گردشگران خارجی 

بخواهیم حتما به ریال پول پرداخت کنند.
او ادامه می دهد: در بخش نمایشگاهی ۲۰۰ متر مربعی موزه، حدود 
۲۰۰ شیء در معرض نمایش قرار دارد که به استثنای تابوت سفالی 

اشکانی، باقی اشیا هخامنشی هستند.
بردبار گفت: مابقی اشیا که مربوط به سه دوره پیش از تاریخ، تاریخی 
و دوران اسالمی هستند در مخزن نگهداری می شوند که این اشیا از 
تل های قبل از تاریخ اطراف مرودشت، از تخت جمشید و از تل های 

اسالمی به دست آمده است.

مدیر موزه ملی تخت جمشید اظهار کرد: این موزه از نظر ایمنی و 
امنیتی مطابق استاندارد است اما ویترین ها از نظر کیفیت و کاربرد در 
سطح پایینی قرار دارند به گونه ای که گرد و خاک و حشرات کوچک 

می توانند به داخل نفوذ کنند.
او اظهار امیدواری کرد تا مشکالت کیفیت نامطلوب ویترین ها در 

تغییر ساختار فاز دوم اصالح شود.
بردبار تاکید کرد: فاز نخست طرح توسعه موزه در سال های ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۳ شمسی اجرا و بر اساس آن حدود ۳۰ ویترین به مجموعه 

اضافه شد.
وی افزود: فاز دوم طرح توسعه موزه که مصوب شده، به زودی 
اجرایی می شود و بر اساس آن مساحت نمایشگاهی صد در صد افزایش 
یافته و امکان نمایش ۲۰۰ اثر دیگر از اشیای گنجینه وجود خواهد 

داشت.
او ادامه داد: طبق کار مطالعاتی صورت گرفته، در این طرح عالوه بر 
افزایش ویترین ها و اضافه شدن داالن هوایی، محلی برای استراحت و 

مطالعه گردشگران نیز پیش بینی شده است.
مدیر موزه تخت جمشید افزود: بهبود و مطلوب سازی سیستم های 
برودتی، سنسورها، تهویه ها و ویترین ها نیز از دیگر بخش های مورد 

توجه در اجرای فاز دوم است.
وی تصریح کرد: اعتبار عمرانی این موزه از بودجه اداره کل پایگاه های 
جهانی و بودجه جاری و حقوق کارکنان آن بنا به تفکیک وظایف از 
طریق اداره کل موزه ها و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی تامین 

می شود.
بردبار گفت: با موزه های کشورهای خارجی به طور مستقیم همکاری 
بین موزه ای نداریم اما عمده تبادالت نمایشگاهی بین موزه ای با واسطه 
موزه ملی انجام می شود و اشیای مورد درخواست ما با رعایت همه 
موارد ایمنی و امنیتی از طریق موزه ملی و با دستور رئیس سازمان 
خارجی  موزه های  اختیار  در  معینی  مدت  برای  فرهنگی  میراث 

درخواست کننده قرار می گیرد.
او گفت: برای زیباسازی محوطه اقدام قابل انجامی در دستور کار 
نداریم چون تا شعاع سه کیلومتری حریم تخت جمشید احصا شده، 
حتی اجازه کاشت یک درخت هم وجود ندارد و ما خود وظیفه داریم 
از این عرصه و حریم و حتی منظر مراقبت و نظارت کنیم که این حریم 
در بخش های غربی، شمالی و جنوبی معین شده و از قسمت شرق هم 

به کوه رحمت منتهی می شود.
مدیر موزه تخت جمشید گفت: عمده بازدیدکننده های این موزه، 
گروه های دانشجویی و دانش آموزی هستند و جوانان و زوج های جوان 

هسته اصلی بازدید کننده ها را تشکیل می دهند.
ابراز  موزه  بازدید  برای  بلیت  مجزای  از صدور  گالیه  وی ضمن 
امیدواری کرد این اجازه به آنان داده شود تا بلیت موزه و محوطه تخت 
جمشید به خرید یک بلیت فقط در ورودی محوطه تاریخی منحصر 

شود که با این اقدام، گردشگران به مشقت نیفتند.
بردبار، در طرح ابتکاری جالبی در خارج از وقت اداری، مدت دو 
سال است که کالس های آشنایی با میراث فرهنگی را برای جوانان 
مرودشتی برگزار کرده و این طرح با استقبال دانش آموزان این منطقه 
مواجه شده است. در این موزه هم اکنون گالری عکسی در شمار ۶۰ 
قطعه از داریوش محمدخانی برپاست که این عکس ها به گروه های 
ایرانی و خارجی هدیه آورنده در پلکان های شمالی و شرقی کاخ 
آپادانا اختصاص دارد.  بنا به این گزارش، ساختمان این موزه در زمان 

خشایارشا، کاخ همسر پادشاه یعنی کاخ ملکه بوده است.
این ساختمان در سال ۳۳۰ قبل از میالد مسیح به آتش کشیده 
می شود و در سال ۱۳۱۰ پاکسازی شده و هم زمان توسط پروفسور 
هرتسفلد بازسازی می شود که این فرآیند در ۱۳۱۴ در زمان پروفسور 

اشمیت به پایان می رسد.
تنها مکان بازسازی شده تخت جمشید، ساختمان این موزه است 
که طبق سبک و سیاق اصلی قدیم تخت جمشید دقیقا بازسازی شده 

و ساختار سنگی موزه مثل ته ستون، شالی ستون، درگاه ها ورودی و 
خروجی ها و دو سنگ یک پارچه که هریک ۳۵ تن وزن دارند جملگی 

هخامنشی اصل هستند.
هم اکنون بیش از پنج هزار شی مطالعاتی در مخزن و چهار هزار 

شی موزه ای و شاخص در این موزه وجود دارد.
ساختمان موزه که به حرمسرا یا کاخ مشکوی شهرت دارد در دهه 
دوم قرن سیزدهم هجری شمسی توسط پروفسور هرتسفلد و براساس 
طرح اصلی تجدید ساخت شد و شامل تاالر اصلی و تعداد زیادی اتاق 
و راهرو است. کاخ اصلی حرمسرا که درگاه هایش با نقوش خشایارشا 
و خدمه مخصوص و جنگ شاه با شیر و هیوال مزین شده است، تاالر 
اصلی موزه را تشکیل می دهد و سقف آن بر ۱۲ ستون چوبی استوار 

است.
شالوده ساختمان بر سنگ کوه بنا شده و کف تاالر با ساروجی قرمز 
رنگ مفروش شده است به همین دلیل فضای داخلی این موزه را نیز 

به رنگ قرمز ساخته اند.

 فاز دوم توسعه موزه تخت جمشید اجرا می شود


